
 Zatočte kolesom šťastia a vyhrajte  

 
 

 
         

     zaujímavú cenu!

http://ec.europa.eu/youthonthemove
v EURóPE

 sobota 5. októbER
10:00-10:30
Chcete vedieť viac o možnostiach kariéry s využitím 
cudzích jazykov v Európskej únii? Nezmeškajte našu 
prezentáciu a vyskúšajte si sami našu tlmočnícku  
kabínku!

10:45-11:15 
Vypočujte si skúsenosti mladých a dospelých 
rómskych dobrovoľníkov z centra občianskeho 
združenia Horúci tím.

15:00- 15:15 
Doprajte si energiu a vychutnajte si poslednú hip-
hopovú šou skupiny Outbreak.

11:30-12:00
Projekt „Mladí pre umenie, umenie pre budúcnosť“ 
ponúka vzdelávacie a umelecké víkendy a umelecké 
kluby pre mladých Rómov. Tento projekt sa 
zameriava na možný vplyv umenia na ich budúci 
život. Nepremeškajte ho!

14:00- 15:00 
Príďte na stretnutie s podpredsedom Európskej 
komisie Marošom Šefčovičom a generálnym riaditeľom 
EK pre vzdelávanie, odbornú prípravu, kultúru a 
mládež Jánom Truszczyńským počas záverečného 
ceremoniálu podujatia Mládež v pohybe!

 Cestujte virtuálne po Európe a získajte 

Vyskúšajte si európsky kostým a predveďte 

Prejavte svoje výtvarné cítenie na európskom 

Zatancujte si a vychutnajte si hip-hipové  

 
    vystúpenie mladých umelcov zo  

 
 

        
skupiny Outbreak z Košíc!

sa pred kamerou!
múre názorov!

komix, v ktorom ste vy hlavným hrdinom!



ŠtVRtok 3. októbER

13:45-14:15
Samuel Abrahám, ambasádor Európskeho roka občanov 
2013, vás uvedie do témy Mladí ľudia a Európska únia.

14:30-15:00 
Spoznaj aktivity a projekty slovenského Červeného 
kríža a zisti, ako Môžeš zmeniť kúsok sveta.

15:00- 15:15  
Hýb sa s mladou košickou skupinou Outbreak a 
vychutnaj si hip-hipové vystúpenia!

15:15-15:45 
Vypočujte si „prejav bez nenávisti“ a zistite viac o 
kampani, ktorej cieľom je zvýšiť povedomie o prejavoch 
nenávisti na internete a s tým spojených rizikách 
pre demokraciu a samotných mladých ľudí. Kampaň 
podporuje mladých ľudí, aby sa zasadzovali za ľudské 
práva a netolerovali online prejavy nenávisti.

16:00- 16:15  
Outbreak vystúpi so svojou hip-hopovou šou, 
nezmeškajte ju!

16:00-16:30 
Informačné poradenské centrum Rómov Rimavská 
Sobota predstaví svoj projekt Nie je Róm ako Róm, 
nie je gadžo ako gadžo. Cieľom projektu je poukázať 
na problematickú situáciu Rómov prostredníctvom 
tanečno-dramatického vystúpenia a zvýrazniť 
spoluprácu rómskych a nerómskych účastníkov.

16:45-17:15 
Rómska Zumba Sunoro vás zoznámi s projektom 
mobilného materského centra, ktoré prevádzkuje 
neformálna skupina piatich rómskych dievčat.

17:30-17:45 
Ak ste zmenškali dopoludňajšie hip-hopové vystúpenie 
Outbreaku príďte a vychutnajte si posledné vystúpenie dňa.

17:30-18:00 
Zdieľajte skúsenosť seniorských študentov Grundtvig 
workshopu, ktorý sa pod názvom „Pieseň ako miesto 
stretnutia“ konal v apríli 2012 vo francúzskom Alsasku.

piatok 4. októbER

10:00-10:30 
Táto mládežnícka inciatíva sa zameria na diskrimináciu. 
Hlavným cieľom projektu „CESTA K DOHODE - rovesnícka 
mediácia“ bolo zaškoliť mladých ľudí stretávajúcich sa s 
diskrimináciou, aby pôsobili ako mediátori na školách.

10:45-11:15 
Chcete študovať v zahraničí? Objavte príležitosti na 
štúdium a výskum v zahraničí so Slovenskou akademickou 
informačnou agentúrou.

11:30-12:00 
Sledujte mladé, živé a kreatívne vystúpenie 11 rómskych a 
nerómskych vystupujúcich z 11 krajín sveta! Ich vystúpenie je 
súčasťou projektu Konaj! Účinkujúci zastupujú medzinárodnú 
rómsku mládežnícku sieť.

13:45-14:15 
Ste pripravený na mobilitu v Európe? Počas prezentácie a 
workshopu EURES sa dozviete všetko o pracovných pozíciách 
a študijných príležitostiach v Európskej Únii.

14:30-15:00 
Čo znamená multikulturalizmus pre teba? „Riaď si svoj život, 
riaď si svoje peniaze“ je multikultúrny mládežnícky výmenný 
program zo štyroch krajín: Slovenska, Maďarska, Fínska a Česka.

15:00- 15:15
Hýb sa s mladou košickou skupinou Outbreak a 
vychutnaj si hip-hipové vystúpenia!

15:15-15:45
Vieš, čo znamená byť Comenius asistent? Zoznám 
sa so zahraničnou skúsenosťou Anny ako Comenius 
asistentky v Taliansku a objav príležitosti, ktoré 
program Comenius ponúka.

16:00- 16:15
Outbreak vystúpi so svojou hip-hopovou šou, 
nezmeškajte ju!

16:00 -16:30
Aj vás zaujíma, čo sa skrýva pod názvom Erasmus 
Mundus? Je to najmä štúdium v zahraničí, je podnetom 
pre akademické prostredie, štipendiá, skúsených 
pedagógov, jazyky, nové zážitky a príležitosti, 
priateľov z celého sveta a ešte omnoho viac. Erasmus 
Mundus otvára dvere do sveta! Chcete vedieť, ako na 
to? Príďte sa poradiť a začnite plánovať!

16:45-17:15
Objavte, čo ponúka výmenný program „Voda a 
vzduch v pohybe“. Spolupráca mladých ľudí z 
rôznych krajín (42 účastníkov z piatich krajín) na 
tému glabálnej environmentálnej zmeny, najmä 
kľúčové zmeny v počasí.

17:30-17:45 
Ak ste zmenškali dopoludňajšie hip-hopové 
vystúpenie Outbreaku, príďte a vychutnajte si 
posledné vystúpenie dňa.

17:30-17:45 
Spoznajte Euroguidance a dozviete sa viac o 
nástrojoch na plánovanie kariéry a kariérny rozvoj.


