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Analýza projektu ... zamyslenie?
Projekt sa blíži ku koncu a my stojíme pred otázkou či sa nám podarilo naplniť všetky ciele,
ktoré sme si stanovili.
Najjednoduchšie by bolo napísať, že áno, že naši mladí dospelí z detských domovov už všetko
vedia a odteraz nebudú mať v živote problémy. Ale ono je to celé o niečo zložitejšie a pokiaľ oni
sami nebudú chcieť niečo vo svojom živote zmeniť nikdy u nich k zmene pozitívnej či negatívnej
nedôjde.
Momentálne sú naši mladí v štádiu, kedy nevidia potrebu dlhodobích cieľov pretože im
neprinášajú okamžité uspokojenie. Sú až príliš poznačení inštitucionálnym prostredím v ktorom
vyrastali, vyrástli a žili.
Cieľ č. 1
Získanie schopnosti manažovať svoje financie a rozšírenie životných zručností
Mladí dospelí prešli niekoľkými tréningami (Sebapoznávanie a úspech, Tréning rozvoja zručností
zvládania konfliktných situácií a pod.).
Niektoré preberané témy počas tréningov boli pre nich však natoľko zložité, že sa museli
zjednodušiť a prispôsobiť ich momentálnym potrebám. Ak im aj v danej chvíli porozumeli, len
málokto z nich bude vedieť nadobudnuté vedomosti v živote využiť.
Vždy bolo počuť z miestnosti smiech a veselú vravu, akoby si neuvedomovali, že všetky tie
zábavné hry raz budú musieť začat aj prakticky žiť. Mohli si vystrihovať, diskutovať a sami seba
prezentovať. Ľudia ich počúvali, radili im a snažili sa ukázať aj iné vzorce správania ako tie, na
ktoré boli doteraz zvyknutí v osobnom, ale aj pracovnom živote. V rámci sprevádzania sa učili
zakladať trvalý príkaz v banke, vybaviť zásielku na pošte či PN-ku u lekára. Niekto chcel vedieť
správny prstoklad pri hre na klavír, alebo navštíviť letnú bratislavskú t-com pláž, či pozorovať
západ slnka z Čachtického hradu.
Cieľ č. 2
Sociálne rehabilitovanie mladých dospelých
Výsledkom by malo byť samostatné a adekvátne reagovanie na životné výzvy a udalostí.
Momentálne je to nereálne, znie to ako sen. Prostredníctvom individuálnych stretávaní,
poradenských rozhovorov, či nácvikov komunikačných zručností sme sa snažlili byť ich vzorom,
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chceli sme im ukázať aj iný spôsob života a hlavne iné riešenie problémov, s ktorými sa dennodenne stretávajú. Ak sme si aj mysleli, že sme dosiahli zmenu, bola to len naša túžba, ktorú
nám na pár dní dopriali. V ich podstate však k trvalej zmene nedošlo, bolo to zase len jedno
z okamžitých uspokojení, ktoré im zmena priniesla.
Cieľ č. 3
Rozšírenie pracovných zručností pre uplatnenie na trhu práce
Prekážky, ktoré mladým bránili boli silnejšie ako pohľad do budúcna a potreba ďalšieho
vzdelávania. Niektorým však pomohla opakovaná motivácia, nabádanie a povzbudzovanie.
Prekonali svoj strach, vnútornú neistotu a na kurz sa s pomocou prihlásili. Kurzy absolvovali.

Záver
Projekt význam mal aj keď výsledky nie sú merateľné a ani viditeľné ľudským okom či okom za
kamerou. Nikto zo zapojených účastníkov neľutuje. Určite sa nejaké ciele naplnili. Možno to
neboli tie, ktoré sme si stanovili v projekte a videli ako potrebné. Možno ich nevieme teraz
pomenovať, ale raz ich v sebe naši mladí objavia a začnú aj prakticky využívať.

Projektový tím
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