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O NÁS
Sme mimovládna nezisková organizácia, ktorá sa dlhodobo venuje téme občianskej participácie,
výchove a vzdelávaniu k aktívnemu občianstvu, kritickému mysleniu a medziľudskej empatii, vytváraniu
nástrojov na uplatňovanie aktívneho prístupu a podpore diskusie o dôležitosti konštruktívneho zapájania sa do vecí verejných občanmi na Slovensku.
Systematicky sa venujeme skvalitňovaniu občianskeho vzdelávania na ZŠ a SŠ, ďalšiemu vzdelávaniu, trénovaniu a mentoringu učiteľov a učiteliek občianskej náuky a ďalších spoločenskovedných
predmetov v oblasti zážitkového a neformálneho vzdelávania a rozvoja mäkkých zručností, podpore
demokratického prostredia školy a výskumu občianskych a ľudských kompetencií detí, mladých ľudí
a dospelých. Sme autormi vlastnej, originálnej, expertnej metodickej príručky pre občiansku náuku,
etickú a mediálnu výchovu, ktorá je odborne vysoko hodnotenou, obľúbenou a voľne dostupnou
pomôckou pre pedagógov či organizátorov workshopov pre mládež.
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Sme súčasťou neformálneho zoskupenia organizácií okolo Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, kde sa podieľame na príprave koncepcie výchovy k demokratickému občianstvu ako prevencie
extrémizmu vo vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť na 2. stupni ZŠ. Na pôde Ministerstva školstva
SR sme tiež členom pracovnej skupiny pre prípravu Koncepcie výchovy k dobrovoľníctvu. Aktívne sa
v spolupráci s akademickou obcou a ďalšími odborníkmi venujeme podpore odbornej diskusie o stave
občianskej náuky a predkladáme riešenia na jej skvalitnenie a zefektívnenie v školskom prostredí. Sme
členom Výboru pre deti a mládež Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, v rámci ktorého vedieme pracovnú skupinu pre tvorbu mechanizmu participácie detí a mládeže
na tvorbe politík a monitoringu uplatňovania Dohovoru o právach dieťaťa. Sme tiež členom Platformy
dobrovoľníckych centier a organizácií. Vnútorné presvedčenie členov, pracovníkov a priateľov IPAO
najlepšie vystihuje nasledovný citát učiteľky občianskej náuky: „Najväčšou slabinou demokracie je,
že nevyhnutne stojí na uvedomelom a aktívnom občanovi,“ ktorý sme si vzali za svoje motto.
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NAŠA VÍZIA
Našou víziou je vyspelá, funkčná a udržateľná občianska spoločnosť, kde každý jeden občan a občianka
sú jej aktívnou, kriticky mysliacou a nenahraditeľnou súčasťou a sú si toho vedomí. Aktívni občania sú
v nej samozrejmosťou – nie však preto, že by nemali svoju jedinečnú hodnotu, ale preto, že občianske
kompetencie a ich uplatňovanie sú bežnou súčasťou každodenného života detí, mladých ľudí aj dospelých. Našou víziou je občianska spoločnosť, v ktorej nie je potrebné vysvetľovať dôležitosť aktívneho
občianstva, ale ani to, že nesmieme ustať v jeho neustálom rozvíjaní a podpore.

NÁŠ TÍM
Jana Feherpataky-Kuzmová
výkonná riaditeľka
Michaela Beck-Lehrhauptová
projektová koordinátorka
Arnold Kiss
projektový koordinátor
Miroslav Kuzma
ekonóm
Veronika Fajbíková
externá spolupracovníčka
Matej Uhlík
externý spolupracovník

Martin Michalík
marketingový konzultant
Iveta Kelemecová
stážistka
Matej Bílik
stážista
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Rozvíjame potenciál
aktívneho občianstva
a meníme ho z teórie na prax.

© Unsplash

NAŠE AKTIVITY
ŠKOLY, KTORÉ MENIA SVET
Program Školy, ktoré menia svet je zážitkový tréningovo-mentoringový program pre učiteľov
a učiteľky spoločenskovedných predmetov (predovšetkým občianska náuka, etická výchova, dejepis, mediálna výchova a pod.) na ZŠ a SŠ kdekoľvek na Slovensku zameraný na profesionálny rozvoj
pedagógov, rozvoj občianskych kompetencií a životných zručností ich žiakov a žiačok a posilňovanie
demokratickej a otvorenej klímy na škole. Prostredníctvom zavádzania interaktívnych a zážitkových
metód a prvkov neformálneho vzdelávania do výučby tradičných predmetov a do ponuky extrakurikulárnych školských aktivít podnecuje u žiakov a žiačok kritické myslenie, myslenie v kontexte a v súvislostiach, mediálnu gramotnosť, demokratické zmýšľanie, morálne hodnoty, empatiu, dobrovoľnícke
aktivity, občianske povedomie, občiansku angažovanosť a zodpovednosť.

© Tomáš Filip, Gymnázium sv. Edity Steinovej

© Adriána Dudová, Gymnázium Laca Novomeského, Bratislava

© Tomáš Filip, Gymnázium sv. Edity Steinovej

© Danica Hanudeľová, Základná škola Budimír

Odborným garantom programu sa v roku 2017 stal prof. PhDr. Erich Mistrík, CSc. z Katedry etickej
a občianskej výchovy na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.
S koncom školského roka 2016/2017 sme 30. júna 2017 ukončili aj pilotný ročník programu, ktorý prebiehal na 5 školách (2 ZŠ a 3 SŠ). Zapojení pedagógovia sa počas školského roka naučili uplatňovať
vo vyučovaní inovatívne metódy, pracovať s novými metodickými zdrojmi či dokonca kreatívne vytvárať
vlastné aktivity, organizovať celoškolské extrakurikulárne aktivity, ale aj spoznali profil svojich žiakov
z hľadiska ich občianskych kompetencií, názorov, postojov a akcieschopnosti. Riaditeľom a riaditeľkám,
učiteľom a učiteľkám na pilotných školách týmto ďakujeme za otvorený prístup a spoluprácu na vývoji
programu.
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Po obrovskom záujme o účasť v programe sme v školskom roku 2017/2018 navýšili počet zapojených
škôl až na 20, z toho 10 ZŠ a 10 SŠ po celom Slovensku. Okrem pravidelných mentoringových aktivít
sme ponuku programu rozšírili o 3 intenzívne 3-dňové tréningy so špičkovými odbornými lektormi
a lektorkami. Účastníci a účastníčky tiež získali prístup k novej metodickej príručke (viď nižšie).
V roku 2017, konkrétne v termíne 20.-22. októbra 2017, sa v krásnom prostredí Štiavnických vrchov
konal prvý zo série tréningov. Stretlo sa na ňom 22 vnútorne motivovaných a odhodlaných učiteľov
a učiteliek, ktorí sa hands-on zoznamovali s novou metodickou príručkou, získavali nové mäkké
zručnosti, zdieľali svoje skúsenosti a príklady dobrej praxe a spoločne tvorili komunitu Škôl, ktoré menia svet. Lektormi a hosťami víkendového tréningu boli Peter Dráľ (analytik a lektor v oblasti vzdelávania, Nové školstvo, o.z., o.i. aktuálne člen projektových tímov Stories that Move a To dá rozum), Mária
Tutokyová (učiteľka zameriavajúca sa na implementáciu projektového a zážitkového vyučovania
do prostredia školy) a Rastislav Haľko (riaditeľ Odboru podpory práce s mládežou, IUVENTA –
Slovenský inštitút mládeže). Externí hostia program tréningu obohatili ako o informácie týkajúce
sa nových trendov a systémových krokov v oblasti vzdelávania, tak aj o konkrétne overené námety
na vyučovanie a možnosti ich financovania. Druhý a tretí tréning sa uskutoční v roku 2018.

© IPAO

„Výborná pracovná atmosféra, bolo to veľmi inšpirujúce!“
“Prepojenie praxe s teóriou.“
„Dobrá nálada, skvelí ľudia, zmysluplné aktivity, dobrí hostia!“
Prostredníctvom dlhodobej práce s pedagógmi je dopad programu v školskom prostredí výrazne trvalo udržateľnejší, čo možno vidieť u tých pilotných škôl, ktoré sú doň zapojené druhý rok v porovnaní
s programovými „nováčikmi“.
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METODICKÁ PRÍRUČKA „ŠKOLY, KTORÉ MENIA SVET“
V októbri 2017 sme v rámci projektu Školy, ktoré menia svet vydali novú metodickú príručku
na občiansku náuku, mediálnu a etickú výchovu pre ZŠ a SŠ. Na 83 stranách ponúka 41 originálnych
aktivít, ktoré vytvoril autorský tím v zložení Erich Mistrík (odborný garant, vysokoškolský pedagóg
a riaditeľ Ústavu humanitných štúdií Pedagogickej fakulty UK), Dávid Králik (bývalý učiteľ, mentor
a tréner, Individuálny rozvojový program učiteľa (IRPU), LEAF), Filip Struhárik (novinár a odborník
na sociálne médiá, Denník N), Paul Kindji (stredoškolský učiteľ a mentor stredoškolákov, Gymnázium
Jura Hronca) a tím IPAO. Konzultantmi príručky boli Elena Gallová Kriglerová (výskumníčka a riaditeľka Centra pre výskum etnicity a kultúry) a Martin Kríž (stredoškolský učiteľ, programový manažér,
Indícia).

© IPAO

Príručka sa v priebehu niekoľkých dní sa stala obľúbenou pomôckou pre učiteľov a učiteľky
spoločenskovedných predmetov, ktorí túžia učiť zážitkovo, pútavo a účinne. Okrem praktických a inšpiratívnych námetov na vyučovanie ponúka aj aktivity mimo vyučovania či dlhodobé aktivity na podporu demokratickej a otvorenej školskej klímy. Dôraz pritom kladie na aktívnu intelektuálnu činnosť
žiakov počas vyučovania, čím ponúka efektívnu alternatívu k tradičnej frontálnej výučbe hodnotovo
orientovaných spoločenskovedných predmetov. Príručka je voľne stiahnuteľná na našom webe. Školy,
ktoré menia svet, majú k dispozícii aj jej výtlačky.
„Odporúčam, je výborná.“
„Gratulujem. Akože toto je skutočne vynikajúci počin, ďakujem autorom a celému tímu.“
„Ja milujem tieto príručky a dokážem ich využiť naozaj kdekoľvek. Zaslúžili by ste si medailu!“
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ŠTUDENTSKÉ VOĽBY
Projekt Študentské voľby sú praktickým nástrojom neformálneho vzdelávania študentov a študentiek
stredných škôl k aktívnemu občianstvu (najmä pre tých, ktorí nemajú právo voliť). Zároveň poskytujú
mladým ľuďom jedinečnú príležitosť demokraticky a nahlas vyjadriť svoj názor a viesť dialóg o aktuálnych spoločenských a politických otázkach na Slovensku. Týmto zároveň jednak podporujú rozvoj
kritického myslenia a občianskych kompetencií mladých ľudí (prvovoličov aj zatiaľ nevoličov), a jednak
nastavujú “zrkadlo” smerovaniu Slovenska z pohľadu budúcich generácií. Organizátorom Študentských
volieb je OZ Pre Stredoškolákov.
Na jeseň 2017 sme v spolupráci s organizátormi volieb pripravovali sprievodné workshopy pre stredoškolákov a stredoškoláčky a poskytovali pracovníkom s mládežou metodickú a konzultačnú podporu
pri realizácii doplnkových aktivít pre mladých ľudí.

© Pre Stredoškolákov

DETSKÝ ČIN ROKA
Detský čin roka je jedinečný projekt pre žiakov a žiačky 1. – 9. ročníka základných škôl a prímy
až kvarty osemročných gymnázií na celom Slovensku, ktorý prostredníctvom práce so skutočnými
príbehmi detí (tzv. storytellingu) pomáha deťom a budúcim dospelým zorientovať sa v hodnotách
demokracie a ľudskosti a motivuje ich ku konaniu dobrých skutkov. Pomocou krátkych príbehov,
s ktorými pracujú na hodinách etickej výchovy či slovenského jazyka a literatúry tak spoznávajú jedinečné hrdinské činy svojich rovesníkov (tzv. peer-to-peer learning).
V roku 2017 sme v spolupráci s OZ Detský čin roka spustili evaluáciu 17. ročníka projektu. V rámci
nej sme zrealizovali a koordinovali na mieru nastavený dotazníkový výskum, do ktorého sa anonymne
zapojilo celkovo až 2055 detí z 29 ZŠ zo všetkých regiónov Slovenska. Prebiehal v 2 fázach počas mesiacov september a december 2017. Medzi prvou a druhou fázou deti so svojimi učiteľmi a učiteľkami
počas vyučovania pracovali s príbehmi publikovanými v aktuálnom ročníku brožúry Detský čin roka.
Výskum sa pritom zameriava na aktívny, nie deklaratórny, postoj malých respondentov a respondentiek.
Sme hrdí, že môžeme byť súčasťou projektu a pomocou externého hodnotenia a formulácie
personalizovaných odporúčaní prispieť k jeho ďalšiemu skvalitneniu či rozšíreniu v budúcich ročníkoch.
Zozbierané dáta a výsledky výskumu budú spracované, zanalyzované a publikované v roku 2018.
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KONCEPCIA VÝCHOVY A VZDELÁVANIA DETÍ A MLÁDEŽE K DOBROVOĽNÍCTVU
V decembri 2017 sme sa stali členmi pracovnej skupiny Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
SR pre prípravu Koncepcie výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu. Príprava koncepcie
nadväzuje na úlohy v rámci schváleného Akčného plánu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti
na Slovensku na roky 2017-2018. V spolupráci so zástupcami a zástupkyňami Ministerstva školstva
SR a jeho relevantných príspevkových a rozpočtových organizácií, Úradu splnomocnenca vlády SR
pre rozvoj občianskej spoločnosti, mimovládnych neziskových organizácií, základných a stredných škôl
a akademickej obce sme tak spustili prípravu stratégie začlenenia výchovy a vzdelávania k dobrovoľníctvu okrem neformálneho aj do formálneho vzdelávacieho procesu na všetkých jeho stupňoch.
Príprava koncepcie bude prebiehať až do roku 2018, kedy sú plánované aj jej textové výstupy.

© Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií

DISKUSIE A TLAČOVÉ BESEDY
VYCHOVÁVA OBČIANSKA NÁUKA OBČANOV?
Dňa 6. septembra 2017 sme v priestoroch bratislavskej Open Gallery pripravili panelovú diskusiu spojenú s tlačovou besedou, na ktorej sme prezentovali aktuálne zistenia z kontinuálneho mapovania
postojov detí a mládeže na Slovensku a ich názorov na rôzne spoločenské otázky, ako napr. rôznorodosť, rovnocenné postavenie mužov a žien, ale aj spôsob získavania a overovania informácií či príležitosti na vyjadrenie názoru v triede a škole.
Podľa anonymného prieskumu nálad detí a mládeže vo veku 11-201 rokov, aj napriek prevažujúcej
schopnosti identifikovať stereotypné správanie a jeho škodlivosť, až 48,14% opýtaných si neželá prítomnosť rómskeho spolužiaka či spolužiačky vo svojej triede. Nasleduje moslimská komunita so 42,77%,
imigranti s 33,40% a LGBTI menšina s 31,88%. Z osoby sympatizujúcej s extrémistickými názormi
vo svojej triede by nemalo radosť alebo sa nevie rozhodnúť 70,99%. V mnohých slovných
odpovediach možno u mladých cítiť reflexiu na predsudky okolia voči ich vlastnej osobe a ich štýlu
obliekania či hudby, ktorú počúvajú, či rodové stereotypy. V rovnocenné postavenie mužov a žien
na Slovensku verí iba 32,99%, ostatní opýtaní mu vyčítajú najmä rozdiely v oblasti platov. Vyskytujú sa
aj vyjadrenia ako „mám pocit, že mužov veľakrát berú serióznejšie ako ženy“ či „ženy majú upratovať,
starať sa o deti a byť ticho...“.
Výskum bol realizovaný na ZŠ a SŠ zapojených do projektu v šk. roku 2016/2017, tzn.: Gymnázium Alberta Einsteina, Bratislava; Gymnázium Andreja
Kmeťa, Banská Štiavnica; Gymnázium Andreja Vrábla, Levice; Základná škola, Jedľové Kostoľany (okr. Zlaté Moravce); Základná škola s materskou školou
Štiavnické Bane (okr. Banská Štiavnica). Kontrolné skupiny pochádzajú z jednotlivých gymnázií a zo Základnej školy Obyce. N = 450. Termíny zberu dát:
jeseň 2016, leto 2017 (začiatok a koniec šk. roka).
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Čo sa týka občianskej angažovanosti, významný nepomer sme pozorovali medzi deklarovanou participáciou, kde až 89,63% respondentov verí, že dokážu meniť veci okolo seba k lepšiemu a 94,32%
opýtaných si myslí, že aktívny záujem a starostlivosť o svoje okolie je prínosom pre prostredie, v ktorom
žijú, avšak iba štvrtina z nich sa takejto aktivity sama v poslednej dobe zúčastnila. Presných 80,00%
opýtaných si myslí, že ich názor je dôležitý, avšak počas vyučovacích hodín s učiteľmi diskutuje pravidelne alebo často iba 36,08% opýtaných, pričom pri prijímaní dôležitých rozhodnutí sa vyjadruje alebo má pocit, že má možnosť sa vyjadriť 62,27% respondentov. Aktuálnou otázkou je tiež frekvencia
overovania si pravdivosti informácií uverejnených na internete. Podľa výskumu si informácie overuje
vždy iba 14,88% a často 33,06% mladých. Podrobnejšie informácie o výsledkoch celoročného výskumu sú k dispozícii v našej kancelárii.
Tlačová beseda plynule pokračovala diskusiou na tému „Vychováva občianska náuka občanov?“,
do ktorej naše pozvanie prijali Peter Krajňák (štátny tajomník, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu
a športu SR), Erich Mistrík (vysokoškolský pedagóg, Pedagogická fakulta UK), Juraj Droppa (zriaďovateľ, Škola u Filipa v Banskej Bystrici), Slávka Molnárová (učiteľka, Gymnázium Alberta Einsteina
v Bratislave) a Jana Feherpataky-Kuzmová (výkonná riaditeľka, IPAO). Diskusiu moderoval Ján
Orlovský (výkonný riaditeľ, Nadácia otvorenej spoločnosti). Rezonujúca téma podnietila kvalitnú
a konštruktívnu diskusiu ako v paneli, tak aj v pléne viac ako 60 zástupcov a zástupkýň odbornej
školskej verejnosti.
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KONFERENCIE
Z NULY NA ŠTVRTÉ
V nedeľu 26. februára 2017 sme sa v priestoroch KC Dunaj zúčastnili každoročnej konferencie
organizovanej v štýle „mladí mladým“, ktorá je večerom plným inšpiratívnych príbehov a inovatívnych projektov z dielne mladých úspešných firiem a organizácií. Naša výkonná riaditeľka, Jana
Feherpataky-Kuzmová, rozprávala o svojom osobnom životnom príbehu aj o našom príbehu, o tom,
ako vznikla myšlienka založiť organizáciu, o aktuálnych aj pripravovaných projektoch a o príležitostiach
pre mladých ľudí, ktorí chcú aktívne prispieť k zmene v spoločnosti. Konferenciu organizuje OZ ID
Space Team.
INDÍCIA ROADSHOW
V dňoch 16.-24. októbra 2017 sme boli súčasťou motivačno-vzdelávacej putovnej konferencie, v rámci ktorej sme počas 7 dní navštívili 7 miest na Slovensku: Nitru, Lučenec, Košice, Humenné, Martin, Prievidzu a Bratislavu. Počas roadshow sme 7 stoviek učiteľov a učiteliek inšpirovali workshopom
na tému Občianstvo ako zážitok. Okrem prezentovania našej novej metodickej príručky a rôznych
možností jej využitia naša výkonná riaditeľka, Jana Feherpataky-Kuzmová, s učiteľmi diskutovala
aj o našich najnovších výskumných zisteniach a o spôsoboch, akými možno túto veľmi aktuálnu
tému pútavo, neformálne a zážitkovo zapracovať do vyučovania spoločenskovedných predmetov
a do celkového života školy. Konferenciu organizuje Indícia, n.o.
OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP WEEK
Začiatkom novembra 2017 sme sa zúčastnili Týždňa Iniciatívy pre otvorené vládnutie (angl. Open
Government Partnership Week, skrát. OGP Week). Týždňová séria jednodňových diskusných
a prezentačných workshopov, ktorú organizoval Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej
spoločnosti, sa týkala rôznych uhlov pohľadu na občiansku participáciu. Počas dní venovaných otvoreným vzdelávacím zdrojom a participácii sme prezentovali projekt Školy, ktoré menia svet v tzv.
galérii príkladov dobrej praxe. Účastníci a účastníčky z radov odbornej aj laickej verejnosti sa tak mohli
dozvedieť viac o inovatívnych prístupoch vo vzdelávaní, o dôležitosti občianskej výchovy na základných aj stredných školách a o možnostiach využitia voľne dostupných vzdelávacích zdrojov vrátane
našej metodickej príručky Školy, ktoré menia svet.

© Indícia, n.o.
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MEDIÁLNE VÝSTUPY
V roku 2017 sme publikovali alebo boli o nás a našich projektoch publikované nasledovné výstupy:
•

Učiteľské noviny, 20.9.2017: Stav občianskej spoločnosti na Slovensku je merateľný a je možné
ho zlepšovať už aj na základných a stredných školách: pozrite si výsledky výskumu a ukážky 		
novej metodiky

•

Školský servis TASR, 20.9.2017: Do škôl prichádza 1. ročník projektu Školy, ktoré menia svet

•

Denník N, 27.9.2017: Učitelia na občianskej náuke nechcú ísť do ťažkých tém, Kotleba 		
je výsledok

•

Dobrá škola, október 2017: Rubrika Vieme o všetkom: Školy, ktoré menia svet

•

Dobrá škola, december 2017: Škola plná (budúcich) občanov

•

Dobrá škola, december 2017: Rubrika Vieme o všetkom: Školy, ktoré menia svet
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NÁŠ ROZPOČET
Finančné údaje z účtovnej závierky zostavenej k 31. 12. 2017 v EUR
PRÍJMY
vklad zakladateľa			
z darov				
z členských príspevkov		
z poskytnutia služieb		
ostatné				
Príjmy celkom			
zdaňované príjmy			

100,00
14274,00
45,00
3310,00
5340,00
22969,00
3310,00

VÝDAVKY
služby					
prevádzková réžia			
ostatné				
Výdavky celkom			

8491,99
3346,48
4990,00
16828,47

Rozdiel príjmov a výdavkov
zdaňované výdavky			
Daň z príjmov 			

6140,53
2800,00
107,10

MAJETOK
peniaze				
bankové účty				
Majetok celkom			

76,98
6772,92
6849,90

ZÁVÄZKY
Záväzky celkom			

0,00

Rozdiel majetku a záväzkov

6849,90

© Pexels
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NAŠI PARTNERI
Ďakujeme našim partnerom za podporu a dlhodobú spoluprácu pri inšpirovaní detí i dospelých
k aktívnemu záujmu o dianie v komunitách aj v celej spoločnosti.
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e-mail: info@ipao.sk
tel.č.: +421 949 183 693
IČO: 4244 8450
DIČ: 2120 123 731
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