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GREEN DEAL CAMP
26.7. - 30.7.2021
5 -dňový camp zelenej obnovy pre mladých od 18 do 25 rokov
Vzdelávacie centrum Zaježová
Režijný poplatok: 50€ / osoba
Cena zahŕňa ubytovanie na 4 noci, stravu 5x denne, materiály a
sprievodné aktivity
Limitovaný počet účastníkov: 20 miest
Registrácia do: 30.6.2021
Organizuje Mladí SPOLU
Kontaktné údaje:
Pavol Krajči
Erik Kliment
mladi@stranaspolu.sk
facebook.com/mladispolu
Instagram - @mladispolu

GREEN DEAL CAMP
Green Deal Camp je letná škola zelených politík pre mladých ľudí od 18 do 26
rokov, ktorú organizujeme v spolupráci s lektormi a lektorkami z rôznych oblastí
spoločenského života. Tematicky je Camp zameraný na základné piliere Európskej
zelenej dohody a pokoronovú zelenú obnovu krajiny.
Ide o zážitkový Camp, kde účastníci a účastníčky získajú nie len teoretické
vedomosti, ale aj praktické skúsenosti uplatniteľné v bežnom živote, ako aj
v politickom prostredí. Camp má zároveň ambíciu predostrieť iný pohľad na náš
každodenný život - tak, aby sme kládli väčší dôraz na prostredie a viac si
uvedomovali dopady jednotlivca na svet.
Účastníci a účastníčky budú mať tiež možnosť zoznámiť sa tiež so zaujímavými
lektormi a lektorkami z praxe a stráviť 5 dní v malebnom prostredí Zaježovej.
Každý deň je tematicky zameraný na inú dôležitú súčasť pilierov zelených politík,
ktoré už dávno nie sú len o ochrane prírody, ale zahŕňajú ľudskoprávne témy,
rodovú rovnosť, elektromobilitu, digitalizáciu či spôsob boja s environmentálnymi
hrozbami a i..
Cieľom projektu je vzbudiť v mladých ľuďoch záujem o zelené témy, poskytnúť im
praktické rady a potrebné vedomosti pre ich budúcu politickú angažovanosť
a osobný rozvoj. Celkovo vytvoriť podmienky pre intenzívny zážitok, ktorý bude
inšpiratívny a vzbudí v nich ďalšiu snahu o participáciu na verejnom živote.

GREEN DEAL CAMP
Pondelok 26.7.2021

• Prehliadka vzdelávacieho centra
• Spoznávací Teambuilding s Jurajom Hipšom
• Čo znamená Európska zelená dohoda pre Slovensko? s Vladom Bilčíkom

Utorok 27.7.2021

• Ranná jóga
• Ako založiť a podnikať cez oz-ko, vedenie transparentného účtu a financií, formy angažovania
sa s Jarkou Lukačovičovou
• Rozvíjanie zelených projektov step by step s Tamarou Stohlovou
• Exkurzia po Zaježke s Jurajom Hipšom
• Diskusia na tému Vzdelaná spoločnosť s Dominikou Fričovou, Pavlom Čekanom a Jurajom Hipšom

Streda 28.7.2021

• Prehliadka rieky Slatina a dedinky Slatinka s Martinou Paulíkovou a Mišom Wiezikom
• Umelá inteligencia, robotizácia a svet práce s Vladom Šuchom
• Diskusia na tému Zelený a zdravý komunál s Matúšom Vallom, Petrom Bročkom a Mirom
Kollárom
•
•
•
•
•

Štvrtok 29.7.2021

Ranná jóga
Ako na inovácie v samospráve s Petrou Dzurovčinovou
Sebaprezentácia s Tomášom Petrekom
Ako na úspešné občianske kampane s Jurajom Rizmanom
DIY - výroba prírodnej kozmetiky so Zuzanou Labašovou

• Feedback session

Piatok 30.7.2021

Lektori a lektorky
Juraj Hipš

Predseda strany SPOLU - občianska demokracia Založil mimovládnu organizáciu
CEEV Živica, pod ktorej hlavičkou rozbehol o.i. Sokratov inštitút či Komenského
inštitút. V roku 2019 vstúpil do politiky ako odborník na školstvo v strane SPOLU.
Na #GDC21 bude diskutovať s Dominikou Fričovou a Pavlom Čekanom na tému
vzdelaná spoločnosť a účastníkom pripraví aj prvé teambuildingy

Vladimír Bilčík

Europoslanec, vysokoškolský pedagóg a bojovník proti dezinformáciám na
európskej úrovni. V roku 2019 bol zvolený za stáleho spravodajcu EP pre Srbsko.
Navyše vedie aj delegáciu pre vzťahy s Čiernou Horou. Na #GDC21 bude
rozoberať, čo znamená Európska Zelená Dohoda pre Slovensko

Jaroslava Lukačovičová

Najčítanejšia ekonomická blogerka Denníka N, poradkyňa Združenia
podnikateľov Slovenska a prezidentka Slovenskej asociácie účtovníkov
neziskových organizácií. Pôsobí ako odborníčka na dane, odvody a podnikateľské
prostredie strany SPOLU - OD a od roku 2019 aj ako jej podpredsedníčka.
Na #GDC21 predstaví formy (zeleného) angažovania sa vo verejnom živote

Tamara Stohlová

Aktivistka a analytička v oblasti životného prostredia a ochrany zvierat. Venuje
sa prierezovo témam ochrany životného prostredia, udržateľnému životnému
štýlu, ekologickému poľnohospodárstvu a starostlivosti o zvieratá z ulice.
Založila projekt Zelená jedáleň, ktorý prináša rastlinné stravovanie do VŠ
jedální. Na #GDC21 priblíži spôsoby budovania a riadenia zelených
(komunitných) projektov

Lektori a lektorky
Martina Paulíková

Zakladateľka o.z. Slatinka a iniciatívy Za živé rieky. Už 28 rokov bojuje proti
výstavbe vodnej nádrže a za obyvateľov dedinky Slatinka pri Zvolene. Venuje
sa ekológii a mestskej biodiverzite. Pôsobí ako projektová manažérka v nadácie
EKOPOLIS, na starosti má programy zlepšujúce životné prostredie. Na #GDC21
účastníkov prevedie spolu s Michalom Wiezikom povodím rieky Slatina a obcou
Slatinka

Michal Wiezik

Docent a člen výboru europoslancov pre Životné prostredie, verejné zdravie a
bezpečnosť potravín. Je ekológom, vedcom a pedagógom na TUZVO. V roku 2018
pripravoval stratégiu pre ochranu Karpatských bukových pralesov (UNESCO). V
súčasnosti sa podieľa na príprave konceptu prírodného turizmu na Slovensku.
Na #GDC21 účastníkov prevedie spolu s Martinou Paulíkovou povodím rierky
Slatina a obcou Slatinka

Vlado Šucha

Pôsobí ako politický poradca v UNESCO, v rámci jednoročného vedeckého voľna
poskytnutého Európskou komisiou. Do roku 2019 bol najvyššie postaveným
Slovákom v Európskej komisii. Šéfoval spoločnému výskumnému centru s 3000
zamestnancami. Predtým viedol APVV v Bratislave. Bol aj tajomníkom misie
Slovenska pri EÚ, kde zodpovedal za vzdelávanie, výskum a kultúru. Na #GDC21
bude rozprávať o tom, ako svet umelej inteligencie a robotizácie postihne
samosprávy a jedincov

Petra Dzurovčinová

Líderka pre inovácie Hlavného mesta SR Bratislavy. V roku 2010
zorganizovala vôbec prvé podujatie TEDx v Bratislave. TEDx dvakrát
organizovala aj v Adelaide (Južná Austrália). Agentúra Bloomberg
Philanthropies ju zaradila medzi TOP 10 inovatívnych žien sveta. Na #GDC21
nám prezradí, ako na inovácie v samosprávach

Lektori a lektorky
Tomáš Petrek

Managing Director v spol očnosti GoBigname. Pôsobil ako Global Product
Marketing Specialist pre spoločnosť Mettler Toledo v Zurichu. Venuje sa vedeniu
vzdelávacích workshopov na konferenciách v Európe v rámci organizácie IAESTE.
Na #GDC21 bude mať session o Self-Leadership

Juraj Rizman

Pôsobil ako riaditeľ Greenpeace Slovensko. Bol koordinátorom platformy
slovenských environmentálnych organizácií Ekofórum. Od roku 2016 pracoval
pre organizáciu Via luris, na starosti mal koordináciu komunikácie a kampaní.
Pracoval aj ako prezidentkin poradca pre životné prostredie a občiansku
spoločnosť. Na #GDC21 bude mať workshop o tom, ako viesť úspešné občianske
kampane

Zuzana Labašová

Psychologička a ekologička. Pôsobí v Živici, kde sa venuje globálnemu vzdelávaniu. Vo svojej práci využíva zážitkovú pedagogiku, storytelling a rôzne iné
aktivizačné metódy. Učenie sa následne stáva aktívnou snahou namiesto
pasívneho prijímania, čím sa zaručí väčšia miera zapamätaného učiva. Taktiež
je spoluautorka metodickej príručky “Komu patrí zem”. Na #GDC21 povedie
workshop výroby prírodnej kozmetiky

diskusia na tému

Vzdelaná spoločnost˘
Dominika Fričová

Vedkyňa a pesničkárka. Uznávaná neurobiologička, ktorá sa vrátila po rokoch z
prestížnej Mayo Clinic v USA (Florida) na Slovensko. Aktuálne skúma Parkinsonovu chorobu v Neuroimunologickom ústave SAV. Spájať vedecké sily a vedeckú
komunitu sa snaží prostredníctvom občianskeho združenia Žijem vedu, ktorého
je zakladateľkou. Ako umelkyňu ju stretnete aj na letných festivaloch.

Pavol Čekan

Slovenský vedec pôsobiaci v oblasti molekulárnej biológie, biochémie
a onkológie. Laureát prestížnych ocenení. Podieľal sa na patentoch z oblasti
výskumu RNA. Patrí medzi vedcov združených v iniciatíve Veda pomáha, ktorí
sa stali poradcami prezidentky pre vývoj pandémie na Slovensku. Jeho
spoločnosť MultiplexDX vyvinula RT-PCR testy.

Juraj Hipš

Predseda strany SPOLU - občianska demokracia. Založil mimovládnu organizáciu
CEEV Živica, pod ktorej hlavičkou rozbehol o.i. Sokratov inštitút či Komenského
inštitút. V roku 2019 vstúpil do politiky ako odborník na školstvo v strane SPOLU

moderuje:

diskusia na tému

Zelený a zdravý komunál
Matúš Vallo

Primátor Bratislavy, architekt a odborník na mesto. Je autorom publikácie
o riešeniach pre Bratislavu - Plán Bratislava. Laureát Fulbrightovho štipendia
na Kolumbijskej univerzite v New Yorku. Dvakrát získal pozvanie
na najprestížnejšiu medzinárodnú konferenciu o urbanizme CityLab. V roku 2021
bol zaradený na zoznam najlepších starostov sveta.

Peter Bročka

Právnik, komunálny politik, aktivista a primátor Trnavy. Získal dvakrát titul
majster Slovenska a je aj vicemajstrom sveta vo footbagu. V roku 2018 bol
magazínom Forbes ocenený ako osobnosť roka. S prezývkou “vietor z Trnavy”
postupne mení komunálnu politiku a nie len v Trnavskom kraji. Jeho atavistický
prístup motivuje mladých a angažovaných ľudí zapájať sa do vecí verejných

Miro Kollár

Primátor Hlohovca a poslanec Národnej rady SR. Bývalý novinár, aktivista,
analytik, predseda Rady RTVS, výkonný riaditeľ Inštitútu pre verejné otázky
a generálny riaditeľ agentúry SITA. Z Hlohovca urobil jedno z najlepšie
hospodáriacich a najtransparentnejších slovenských miest, za čo ho týždenník
Trend navrhol na ocenenie Manažér roka.

moderuje:

Organizátori
Pavol Krajči

Zakladateľ projektu Green Deal Camp a občiansky aktivista vo Zvolene. Venuje
sa problémom dopravnej infraštruktúry v samosprávach, zelenému
obstarávaniu a organizácii komunitných aktivít. Založil prvé vysokoškolské
modelové zasadnutie OSN na Slovensku, za čo bol ocenený generálnym
tajomníkom Ban Ki-Moonom. Na #GDC21 vás bude sprevádzať ako moderátor
i organizátor

Erik Kliment

Občiansky aktivista a filmár, ktorý založil projekt Archeopark Slovenská Trója.
Zakladateľ o.z. ArtHub a líder mládežníckej organizácie Mladí SPOLU.
V minulosti pôsobil ako výkonný riaditeľ filmového festivalu Áčko. Momentálne
pracuje ako freelancer v oblasti projektového manažmentu a je súčasťou
tvorivého tímu viacerých slovenských festivalov. Na #GDC21 zastrešuje
organizáciu

Tereza Vahančíková

Študentka a nadšenkyňa pre politiku, politický marketing a komunikáciu. V
minulosti absolvovala stáže na viacerých politických kampaniach. Venuje sa
výzvam, ktoré prináša technologický pokrok v rôznych oblastiach verejného
života – od politických kampaní až po kamerové systémy v mestách a obciach.
Angažuje sa v mládežníckej organizácii Mladí SPOLU a moderuje podcast
o americkej politike. Na #GDC21 bude pomáhať s praktickými cvičeniami a
zachytávať spomienky

GREEN DEAL CAMP
podporili:

