
Dobrý den,  

  

jsem studentem bakalářského programu sociologie a sociální antropologie na FSV UK, a zároveň 
pracuji pro neziskovou organizaci Genesis. 

Obracím se na Vás s žádostí o spolupráci. 

V Genesis organizujeme mezinárodní projekty pro mladé lidi, které jsou zaměřené zejména na oblasti 
lidkých práv, ekologie a softskillových dovedností jako jsou komunikační a prezentační schopnosti, 
shared leadership a osobnostní rozvoj mladých lidí.  

Snažíme se o to, aby se mladí lidé zdokonalovali ve výše zmíněných oblastech, aktivně se zapojovali 
do společenského života, procvičovali si angličtinu a jiné cizí jazyky i mimo školní lavice a zbavili se 
nejrůznějších předsudků a stereotypů.  

Naší cílovou skupinou jsou mladí lidé z nejrůznějších sociálních vrstev. Organizujeme zhruba týdenní 
mezinárodní projekty, kde mají prostor pro vlastní růst, pro rozvoj svých schopností. Projektů se většinou 
účastní 6-10 zemí a z každé země vybíráme 3 - 5 účastníků. Vybraní účastníci pak stráví týden na 
krásném místě v přírodě, mimo hluk velkoměsta, společně se věnují tématu,na který je konkrétní projekt 
zaměřen, a pracují na zdokolonalení svých schopností. Projekty jsou vedeny profesionálními trainery - 
většinou zahraničními, pracovním jazykem je angličtina, pro workshopy pak využíváme metody 
zážitkové pedagogiky, learning by doing a neformálního vzdělávání.  

Projekty jsou financovány z prostředků programu Erasmus+, a my tak můžeme vybraným účastníkům 
proplatit cestovné včetně letenek, ubytování a stravy. Díky totmu jsou projekty snadno dostupné i 
pro mladé se slabších sociálních vrstev. Projekty jsou také inkluzivní, a jsou tedy vítáni i účastníci s 
omezenými příležitostmi, s handikepem.  

Právě teď máme připravený mezinárodní tréninkový kurz s názvem Crème de la Crème, do kterého 
rádi přijmeme aktivní účastníky, a to ve věku 18 - 30 let, kteří mluví anglicky, pracují s mladými lidmi a 
chtějí se v tom zlepšit, získat bližší vhled do svých aktivit a osvojit si nové nástroje pro práci s 
nimi. Účastníci budou mít možnost učit se od profesionálních trainerů z Anglie a Maďarska a sdílet 
zkušenosti s dalšími účastníky z Itálie, Maďarska, Běloruska, Estonska, Turecka, Řecka a České 
republiky. Zároveň hledáme někoho, kdo již má zkušenosti z  projektů jako jsou: letní tábory, work 
campy, neziskové organizace pro mladé, zájmové skupiny, international training courses, youth 
exchanges, European Voluntary Service, atp. Jinými slovy hledáme studenty, kteří jsou aktivní ve svém 
okolí, pracují s mladými lidmi, není jim cizí mezinárodní prostředí a pomůže jim se zlepšit v několika 
následujících oblastech, které projekt pokrývá: non-formal education, shared leadership a creativity 
and innovation se zaměřením na program design. 

Zároveň dodávám, že jsme získali grant pro pokrytí dodatečných potřeb člověka s hendikepem.  Což 
nám umožní přijmout i jednoho hendikepovaného účastníka. 

Celý projekt je koncipovaný v duchu metody neformálního vzdělávání a proběhne 22. – 29. dubna 
v České republice v Moravském krasu. V příloze posílám krátký leták s dodatečným infem 
k nahlédnutí. 

Zájemci se mohou hlásit na tomto odkazu: https://goo.gl/forms/DG52AiE64gP1dfcz2 

 

 

 

https://goo.gl/forms/DG52AiE64gP1dfcz2


Pokud vás to zaujalo, s potěšením přivítáme na projektech i další studenty 3. lékařské fakulty, kteří mají 
zájem poznat vrstevníky z jiných zemí, procvičit si angličtinu a při tom se ještě něco dozvědět. 

V případě zájmu Vám rád pošlu více informací. Ty mohou případní zájemci získat, i pokud se nám ozvou 
na mail: genesis.mateotolic@gmail.com 

Tady jsou pak naše webovky: www.genesisngo.com.  a naše Facebookové 
stránky: https://www.facebook.com/genesisczech/  

Rád bych Vás poprosil o uveřejnění informací do newsletteru fakulty - bylo by to možné? Rádi 
bychom měli složení účastníků na projektech co nejpestřejší.  

 S přáním hezkého dne, 

 

--  

Mateo Tolić    
Project Assistant  
 

 
 

NGO Genesis 
e-mail: genesis.mateotolic@gmail.com 
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