O projekte Create & Control
Občianske združenie Pomáhame druhým sa primárne venuje organizovaniu projektu Create &
Control. Za posledné štyri roky pri tejto činnosti nadobudla mnoho skúseností v projektovom
manažmente a v práci s mládežou. Organizácia sa taktiež zúčastnila stretnutia organizácií realizujúcich
rozvojové programy pre mládež zvolaného Ministerstvom vedy, výskumu a športu. Cieľom stretnutia
bolo prepojenie kľúčových aktérov, ktorí realizujú komplexné rozvojové programy pre mladých ľudí,
mentoringové programy alebo iné programy zamerané na rozvoj kľúčových kompetencií a hodnôt,
pričom výstupom bolo nastavenie možnej budúcej spolupráce medzi organizáciami a ministerstvom.
Tím je dobre etablovaný, skladá sa z bývalých účastníkov projektu a iniciálnych organizátorov, a
počas celého roka sa snaží posilňovať vzťahy medzi jednotlivcami. Ako organizátori sa stretávame aj
mimo pracovných povinností, trávime spolu veľa času a cítime sa byť pripravení spolupracovať na
dlhodobej príprave stratégie pre posilnenie postavenia mládeže. Do tohto bodu by sme sa však
nedostali bez predchádzajúcich rokov práce a snahy - naše úspechy hovoria za nás. Už po prvom
ročníku projektu sme sa stali finalistami Ceny Generácia 3.0 od Nadácie Pontis a tým sa zaradili medzi
15 najlepších vzdelávacích projektov na Slovensku. Projekt bol zároveň ocenený Kanceláriou verejnej
ochrankyne práv za jeho prínos do rozvoja ľudských práv na Slovensku.f Počas druhého ročníku sme
prvýkrát získali grant Erasmus+ (Kľúčová Akcia 3).
Ani to nás nezastavilo a časy, kedy sme znovu operovali s minimálnymi financiami nás naučili
rozpočtovej zodpovednosti. Zotrvačnosť sa ukázala ako platná a počas štvrtého ročníku projetu sme už
znovu s podporou fondu Erasmus+ rozbehli výskum, zameraný na mapovanie postojov mladých ľudí k
Európskym Cieľom Mládeže. V decembri 2019 sme boli IUVENTOU - Slovenským inštitútom
mládeže a Odborom mládeže Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR ohodnotení ako jeden
z troch subjektov poskytujúcich najprínosnejšie neformálne vzdelávanie na Slovensku a zároveň sme
sa stali signatármi Deklarácie o uznávaní neformálneho vzdelávania v práci s mládežou na Slovensku.
V apríli 2020 nám bol nám predčasne schválený status pozorovateľa v Rade mládeže Slovenska.
Rovnako sme v apríli získali aj ocenenie “Res Publica sa nás týka,” za najlepší projekt pre mladých v
sfére vecí verejných v kategórii stredné Slovensko.
Organizácia Pomáhame druhým je zároveň súčasťou Platformy ambasádorov a ambasádoriek
európskej demokratickej kultúry, zastrešovaného organizáciou Academia Istropolitana Nova. Táto
platforma nám umožňuje hľadať a efektívne komunikovať s relevantnými externými a asociovanými
partnermi. Zároveň sme sa stali partnerom organizácie I AMbitious, na ktorej platforme momentálne
pripravujeme webináre. Dlhodobo však naše nápady konzultujeme s rôznymi ďalšími organizáciami,
navštevujeme ich podujatia a rozvíjame spoluprácu medzi kľúčovými aktérmi v oblasti politiky
mládeže a nefomálneho vzdelávania. Vďaka tomu vieme efektívne napĺňať našu víziu posilnenia

postavenia mládeže, ale aj zvyšovať povedomie o existencii našej organizácie. Zároveň máme
vytvorenú sieť už viac ako 500 absolventov, ktorí nám umožňujú šíriť myšlienku programu Create &
Control ďalej. Nový ročník projektu nadstavbou a prehodnotením našej doterajšej práce, je komplexný
a zameriava sa rôzne oblasti. Z tohto dôvodu sa v projektovej žiadosti nachádzajú prílohy, ktoré sú
kľúčové pri predstavovaní projektu.
Piaty ročník Create & Control je medzinárodný projekt pre 180 žiakov stredných škôl z krajín
Vyšehradskej skupiny, ktorý sa snaží reagovať na spoločenské javy v tomto regióne. Reaguje na
vysokú podporu extrémizmu medzi mladými, na problémy v oblasti participácie mladých a na ich
pocit nedostatočného vypočutia v spoločnosti. Jeho hlavným cieľom je podporovanie postavenia
mládeže v spoločnosti, a tento cieľ sa snaží presadzovať pomocou rôznych aktivít zameraných na
mladých ľudí, kľúčových aktérov v oblasti práce s mládežou, ale i na širokú verejnosť. Tieto aktivity
projektu sú rozdelené na aktivity súťaže a strategické aktivity, ktoré adresujú rôzne podmienky pre
tvorbu dialógu s mládežou. Medzi tieto aktivity patria napríklad modelové zasadnutia, mládežnícke
fórum alebo akcelerátor nápadov, ale taktiež tvorba štúdie či školenia učiteľov a workshopy pre
žiakov. Počas súťaže sú využívané prvky fiktívnych krajín, modelových zasadnutí medzinárodných
organizácií a metódy skupinových aktivít. Tento projekt napĺńa a adresuje ciele Stratégie Európskej
únie pre mládež na roky 2019 - 2027 a zdôrazňuje dôležitosť Európskych Cieľov Mládeže a Cieľov
Udržateľného Rozvoja. Projekt je súčasťou trojročného projektu “Create & Control: Youth
Empowerment Strategy 2020 - 2023,” ktorého výstupom bude strategický dokument zameriavajuci sa
na posilňovanie postavenia mládeže v krajinách Vyšehradskej skupiny. Vzhľadom na aktuálnu
situáciu s vírusom COVID-19 sa začiatok projektu presunul na koniec roka 2020 a bude
pravdepodobne prebiehať v online formáte.

