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Rozvoj transverzálnych kompetencií
Medzinárodné stretnutie a workshopová brožúra – zhrnutie
Piate projektové medzinárodné stretnutie sa konalo v Alytus, Litva, 5. a 6. júna, 2017. Všetky
projektové organizácie: Váltó-sáv Alapítvány – HU, CSF "Garstycios grudas" – LT, RUBIKON
Centrum – CZ, Nadácia SLAWEK– PL, EDUKOS – SK sa zúčastnili stretnutia. Na stretnutí boli
prítomní dvaja účastníci z každej organizácie. Hosťujúca organizácia stretnutia bola CSF
"Garstyčios grūdas".
Program začal o 8:00 5. júna, 2017 v sídle domu na polceste UVTOS Alytus (Ulonų st. 31,
Alytus, Litva). Riaditeľka CSF "Garstycios grudas" Stefa Kondrotienė otvorila stretnutie a
popriala každému účastníkovi úspešnú a efektívnu prácu a návštevu. Sociálny pracovník z
domu na polceste pripravil prezentáciu, ktorá účastníkom poskytla detailné informácie s
fotografiami aktivít domu na polceste a jeho špecifík. Asta Abramavičienė, sociálna
pracovníčka domu na polceste, projektovým partnerom ukázala priestory domu a
diskutovala s nimi o životoch odsúdených a podnienkach prijímania klientov. Stefa
Kondrotienė nasledne predstavila aktivity CSF "Garstyčios grūdas" v reintegračnom centre
“EXIT”, ktoré sa nachádza v dedine Išlaužas v oblasti Prienai a vysvetlila hlavné rozdiely
medzi domom na polceste a centrom “EXIT” a stručne okomentovala spoluprácu medzi CSF
"Garstyčios grūdas" a UVTOS Alytus.
V ďalšej časti programu boli prediskutované iné aspekty výstupu O7 a podmienky práce a
prezentácie tohto výstupu. Po krátkej prestávke expert "Garstyčios grūdas" J. Mincevičius
odprezentoval tému O7 – rozvoj transverzálnych kompetencií. Po obede odprezentoval
predstaviteľ každej partnerskej organizácie svoju prácu v rámci O7 – rozvoj transverzálnych
kompetencií pre (bývalých) väzňov.
Katerína Mikulaštiková, (RUBIKON Centrum, CZ) živo predstavila kompetenciu časového
manažmentu a podnikateľskú kompetenciu s niekoľkými praktickými úlohami graficky
znázornenými na tabuli. Potom Michal Čipka z KIC EDUKOS predstavil prezentáciu, v rámci
ktorej predstavil 1. charakteristiky transverzálnych kompetencií, 2. dôvody pre výber tvoch
kompetencií, 3. charakterisktiky zvolených transverzálnych kompetencií, 4. cvičenia pre
rozvoj zvolených kompetencií, 5. výsledky testovania transverzálnych kompetencií.

Ako štvrtý v poradí odprezentoval Krzysztof Łagodziński (Fundacja Slawek – PL) 1. zvolené
kompetencie, 2. riešenia problémov, 3. kompetencie súvisiace z trhom práce, 4. testovanie
kompetencií. Na záver Lídia Klára Lindner (Váltó-sáv Alapítvány – HU) odprezentovala 1.
definíciu transverzálnych kompetencií, 2. transverzálne kompetencie z hľadiska VSA, 3.
charakteristiky rozvoja transverzálnych kompetencií, 4. prečo sú transverzálne kompetencie
nutné? 5. cvičenia a evaluáciu testovaných partnerských cvičení.
Po prezentáciách partnerských organizácií nasledovala všeobecná diskucia týkajúca sa
prípravy materialu O7 ( návrhy, komentáre, podmienky, atď.) a zhrnutia stretnutia ( analýzy,
komentáre, návrhy).
Na druhý deň stretnutia sa všetci účastníci zišli v dome na polceste o 8:00. O 8:30 všetci išli
do UVTOS Alytus. Každý dostal povolenie vstúpiť do uzatvorenej zóny, ale ešte predtým
všetci zrealizovali návštevu väzenského múzea, v ktorom si mohli pozrieť množstvo
exponátov. Vedúci oddelenia dal účastníkom krátku prednášku o exponátoch a ich význame.
Po návšteve múzea boli účastníkom predstavené podmienky života v prvom sektore.
Priestory prvého sektora boli účastníkom predstavené, aby lepšie pochopili rozdiel medzi
priestormi prvého sektora a priestormi rehabilitačného centra OASIS. Vedúci prvého sektora
rozprával o svojej práci s väzňami v tomto oddelení. V piatom sektore bolo účastníkom
predstavené rehabilitačné centrum OASIS – priestory a ich použitie. S. Kondrotiené
rozprávala o službách rehabilitačného centra a vytvorila príležitosť pre spoločné posedenie v
spoločenskej miestnosti s odsúdeními. Z tohto miesta išli účastníci do pracovnej časti, kde si
CSF "Garstyčios grūdas" prenajíma priestory od UVTOS Alytus, v ktorých sa realizujú
stolárske rekvalifikačné kurzy s potrebným vybavením. Riaditeľka S. Kondrotienė vysvetlila
koľko odsúdených dostalo príležitosť získať vzdelanie v oblasti stolárstva v rámci tohto kurzu.
Po tejto prehliadke sa účatníci zúčastnili stretnutia s manažmentom UVTOS, ktorý zastupoval
riaditeľ ústavu Kęstutis Jasmontas. Počas stretnutia predebatovali špecifiká fungovania
UVTOS Alytus a formy spolupráce s CSF "Garstyčios grūdas".
Na záver sa účastníci vrátili do domu na polceste, kde zrealizovali konečnú sumarizáciu
stretnutia a jej evaluáciu. Klára Lídia Lindner (Váltó-sáv Alapítvány – HU) predstavila ciele O8
a následne sa partneri pýtali otázky týkajúce sa prípravy tohto materiálu.
Projektová web stránka: http://www.preproject.hu/
Web stránky partnerských organizácií:
Váltó-sáv Alapítvány (HU): www.valtosav.hu
Slawek Foundation (PL): http://www.fundacjaslawek.org/
EDUKOS (SK): http://www.edukos.sk/

RUBIKON Centrum (CZ): http://www.rubikoncentrum.cz/
Charity and support fund „Garstyčios grūdas” (LT): http://grudas.com/en/

