SPRÁVA 		
ZO ZAHRANIČNEJ PRACOVNEJ CESTY 		



Účastník ZPC 

Meno a priezvisko, tituly:
Daniel Csúr
Znalosť cudzích jazykov:
Angličtina, Maďarčina

Zahraničná pracovná cesta

Štát / mesto:
Malta
Názov a adresa 
prijímajúcej organizácie:
Marsaxlokk Youth Activity Centre
St Francis Street
Marsaxlokk, MXK1432
Účel cesty:
Študijná návšteva v rámci projektu „Information Right now“ organizovanou Maltským ministerstvom školstva a zamestnanosti a organizáciou ERYICA (Luxembourg) v spolupráci s Council of Europe zameranú na informovanosť mladých ohľadom príležitostí, mládežníckej demokracie a všeobecných informácií zameraných na mladých.
Spôsob financovania 
(kto hradí cestovné, pobytové náklady, iné výdavky):
Cestovné: MŠVVaŠ SR
Ostatné náklady: ERYICA, Ministerstvo školstva Malta, Council of Europe

Rámcový program pobytu

Dátum
Navštívené organizácie, alebo pomenovanie programu dňa, popis rokovania s uvedením mien a kontaktov na partnerov
18.05.2012
-
23.05.2012
Celodenné konferencie vo vzdelávacom centre Maltského ministerstva Marsaxlokk Youth activity centre. Konferencie zamerané na požiadavky veľvyslancov, prednášky a tréningy v oblastiach udávania stanoviska a komunikácie s médiami. Prednášky zamerané na styk s ľuďmi s rozhodovacou právomocou, takisto prednášky zamerané na komunikáciu správy programu pre mladých ľudí. 
Marsaxlokk Youth Activity Centre Coordinator
Mob/Tel or Fax  7765 1709 or 2165 1709
Email marsaxlokkyac@gov.mt







Stručný priebeh rokovaní
 
Dátum
Podľa rámcového pobytu – obsah a výsledky rokovaní (v prípade študijnej cesty charakteristika a výsledky problematiky, získané poznatky, uplatnenie poznatkov z predchádzajúcich ciest)
18.05.2012
-
23.05.2012
Študijný pobyt bol zameraný na získanie poznatkov z oblasti mládežníckej demokracie použiteľných v ďalšej praxi. Ako účastník som získal vysoké kompetencie z oblasti mládežníckej diplomacie a takisto kompetenciách potrebných pre veľvyslanca. Tieto poznatky budú uplatnené vo vyspelej medzinárodnej kampani zameranej na informovanosť mladých v oblastiach ako je mládežnícka demokracia, príležitostí, ale takisto ich motivácie a pomoci k ich ďalšiemu osobnému rozvoju, ktoré môže dopomôcť k vyspelejšej komunite mladých, ktorým budú v budúcnosti dané príležitosti pre vysoký osobnostný rast a pomoci v spoločnosti.





Odporúčané závery 

(Uvádza sa  kto a aké opatrenia zabezpečí za účelom využitia poznatkov získaných na ZPC. Uvádzajú sa aj partneri, ktorým sa poznatky sprostredkúvajú.)
Výstupom z tejto študijnej návštevy bude medzinárodná kampaň zameraná na informovanie mladých v smeroch ako je mládežnícka demokracia, príležitostí, ale takisto ich motivácie a pomoci k ich ďalšiemu osobnému rozvoju. Táto kampaň bude realizovaná v spolupráci so ZIPCEMom a Ministerstvom školstva, vedy a výskumu Slovenskej Republiky. Oslovenie organizácie IUVENTA pre spoluprácu a šírenie informácií. A to v sietiach EURODESKU, ICM, ale takisto oslovenie mládežníckych parlamentov a pracovníkov z mládežou v neziskovom sektore.



Prehľad prinesenej dokumentácie a miesto jej uloženia 



Osobitne vyhodnotený očakávaný prínos ZPC 

Táto zahraničná študijná cesta bola nielen osobnostným prínosom, ale i prínosom pre občiansku spoločnosť mladých ľudí, ktorých daná kampaň zasiahne a na ich život bude pôsobiť pozitívne vďaka motivácii a bude ich nabádať k aktivite v spoločnosti.

Spôsob zverejnenia výsledkov ZPC, prenos získaných informácií

(Uvádzajú sa mená a adresy osôb a organizácií, ktorým boli sprostredkované informácie o výsledkoch ZPC)



Súhlasím so zverejnením tejto správy na internete

Dátum:
26.05.2012
Správu vypracoval
(meno a priezvisko, podpis):
Daniel Csúr
Správu schválil
(meno a priezvisko, podpis):



