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 „Mezigenerační učení vedoucích mládeže“ 

Nabídka účasti na doplňkovém programu CVVZ 

 

Následující řádky slouží k představení nového projektu Galénova nadačního fondu (dále GNF) „Mezi-
generační učení vedoucích mládeže“, který je financován z programu Erasmus+.    

Jak jsme na takovéto téma přišli? Zjistili jsme, že se v mnohých organizacích objevuje problém nepři-
pravenosti pro generační výměnu v jejich vedení a že mnoho potenciálních mladých lídrů nemá zájem se podí-
let na vzniku dlouhodobých koncepcí. Díky tomu mnohé spolky fungují zcela bez koncepce nebo s koncepcí 
vytvořenou tzv. od stolu, bez podílu cílové skupiny. Považujeme za důležité, aby starší generace měla mož-
nost předat své zkušenosti s vytvářením těchto koncepcí generaci mladší.  

Z těchto důvodů jsme se rozhodli pro uspořádání série přeshraničního československého vzdělávání 
vůdců. Tento záměr byl finančně podpořen grantem z programu Erasmus+. Díky tomu můžeme pozvat velmi 
zkušené lídry starší generace (nositele vysokých stupňů Březových lístků) a současně zástupce nastupující 
mladé generace z obou států. Pod vedením zkušených lektorů budeme společně hledat model fungování mlá-
dežnické organizace, který umožní přiměřený podíl na vedení všem generacím vůdců.  

V rámci projektu plánujeme během dvou let uspořádat 4 víkendová setkání. První z nich se usku-
teční v průběhu CVVZ v Chrudimi v termínu 13. – 15.  listopadu 2015. CVVZ a setkání projektu „Gene-
race“ jsou paralelní akce, přičemž účastníci projektu mají možnost (nikoliv povinnost) účastnit se vybraných 
seminářů CVVZ a seznámit se tak s problémy a zájmy současné generace vůdců dětských volnočasových 
organizací. Další setkání projektu budou následovat v lednu 2016 (v rámci Quo Vadis), listopadu 2016 
(CVVZ) a v lednu 2017 (Quo Vadis).  

V tuto chvíli hledáme volnočasové vedoucí, kteří by se chtěli zúčastnit 1. setkání na CVVZ v Chrudimi, 
něco se dozvědět o mezigeneračním učení, načerpat inspiraci jak řešit konkrétní situace či přispět svými zku-
šenostmi do společné debaty.  

 

Co by pro Tebe účast na projektu „Generace“ v rámci CVVZ 2015 znamenala? 

 možnost setkat se se zajímavými osobnostmi volnočasového hnutí 

 možnost zúčastnit se programu vedeného zkušenou lektorkou PaedDr. Olgou Medlíkovou (bližší 
informace o ní najdeš na poslední stránce tohoto dopisu či na jejich webových stránkách 
www.satnik.net) 

 možnost dozvědět se něco o Age Managementu a mezigeneračním učení 

 možnost přispět do diskuze na téma „mezigenerační učení“ svými zkušenostmi a svým pohledem 
na věc 

 účast na CVVZ zdarma (účastnický poplatek CVVZ, ubytování, stravu i dopravu za Tebe hradí 
Galénův nadační fond) 

 

Pokud ses rozhodl(a) do tohoto projektu zapojit, přihlas se nejpozději do 31. 10. 2015 a to buď pro-
střednictvím emailové adresy generace@brezovylistek.cz, nebo na tel. čísle 721 852 235. Míst je ale jen 
omezený počet, proto se svým přihlášením neotálej.  

 
Těšíme se na případné budoucí setkávání. 
 
 
Kateřina Palová – Katóba  Jan Burda – Tatanka       Ludmila Pohanková – Kolčava  
koordinátorka projektu   předseda správní rady GNF      garant projektu 
 

http://www.satnik.net/
mailto:generace@brezovylistek.cz
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PŘÍLOHA 1: Předběžný časový plán setkání 

 

PÁTEK 

   Příjezd (očekávaný čas bude upřesněn) 

17:00 – 18:00  Večeře (v hotelu) 

18:00 – 19:30 Mezigenerační učení – 1. část (seznámení, očekávání účastníků, defi-

nice problému) 

20:00 – dále  Zahajovací rituál, volný program (účast na programech v rámci CVVZ) 

SOBOTA 

7:00 – 9:00  Snídaně (v hotelu) 

8:00 – 11:30  Volný program (účast na programech v rámci CVVZ) 

11:30 – 13:00  Oběd (v hotelu) 

13:00 – 18:30 Mezigenerační učení – 2. část (debatní a vzdělávací dílna vedená  

Olgou Medlíkovou) 

18:30 – 20:00  Večeře (v hotelu) 

20:00 – dále   Volný program (účast na programech v rámci CVVZ) 

NEDĚLE 

7:00 – 8:00 Snídaně (v hotelu) 

8:00 – 11:30 Mezigenerační učení – 3. část (debatní a vzdělávací dílna vedená  

Olgou Medlíkovou) 
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PŘÍLOHA 2: Medailonek lektorky PaedDr. Olgy Medlíkové 

 

Pracuji jako lektorka, konzultantka, facilitátorka a mentorka.  

Zaměřuji se na prezentační dovednosti, sociální dovednosti (komu-
nikace, řešení konfliktů, vyjednávání), manažerské dovednosti, spo-
lečenský kontakt a přípravu a trénink lektorů. Externě přednáším 
na Teologické fakultě UK Praha. 

Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu v Ústí nad Labem, obor 
filozofie, psychologie, český jazyk, kurzy dramatické výchovy, tré-
nink školitelů při ICN Praha, kurzy facilitace a mediace a výcviky 
zaměřené na manažerské dovednosti, řešení konfliktů, emoční inte-
ligenci a stres management atd. 

Dlouhodobě spolupracuji s organizací Nadace Neziskovky.cz, jsem členkou její správní rady. Také 
jsem členkou Aliance lektorů a konzultantů ICN a patronkou Cosmopolitan Ladies Helas Clubu. 
V roce 2012 jsem získala ocenění Osobnost roku v oblasti vzdělávání dospělých. 

Napsala jsem několik odborných publikací (např. Umíme to s konfliktem, Lektorské dovednosti, 
Úspěšná nezisková organizace…) a publikuji v různých periodikách (např. Forbes, First Class, 
Hospodářských novinách, Učitelských novinách, Fresh magazínu atd.)  

Spolu s kolegyní vlastníme firmu, která natáčí osobnostně rozvojová videa na různá témata, hodně 
se zaměřujeme na Age management a adaptaci matek po mateřské dovolené zpět do práce. 
 

 

 
 
 
 
 
 


