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Základný 

animátorský 

kurz (ZAK)

Štvordňový intenzívny kurz 

určený na naštar tovanie 

pre začínajúcic h animátorov 

a animátorky vo veku 

14-18 rokov.

Škola 

pre animátorov 

(ŠpA)

Prehlbovací program 

pre aktívnych animátorov 

a anim
átorky 

v služb
e, 

aby sa
 udržal

i čerstv
í , 

v kondí
ci i  a s 

nadhľa
dom. 

Štyri víkendovky 

rozlože
né do d

voch 

rokov.

Cesty zrenia (CZ)

Program určený 

animátorom a animátorkám, 

ktoré sa pripravujú, vedú, 

alebo pomáhajú pri animovaní 

stretka, krúžku, alebo akejkoľvek 

skupiny mladých. 

Dve víkendovky, prípadne 

podľa dohody aj priamo 

vo vašom stredisku.

GPS

Dve víkendovky 

pre dievčatá vo veku 

17 – 30 rokov, ktoré 

sa snažia rozpoznať 

svoje povolanie 

v živote.

PS:

Program zameraný 

na rozlišovanie rehoľného 

povolania pre ženy 

vo veku 17 – 30 rokov. 

Úvodná jednodňovka, 

tr i víkendovky 

a duchovné 

cvičenia.

Cesta 

rozlišovania povolania 

saleziánskym štýlom

Intenzívny ročný program 

pre mladých mužov nad 18 rokov, 

ktorí skúmajú, na akú životnú 

cestu ic h volá Boh. 

10 víkendoviek 

a duchovné cvičenia.

Tréning 

trénerov (T4T)

Pre tých, ktorí už zist i l i , 

že na prípravu a vedenie 

kvalitnej vzdelávačky nestačí 

animátorský šarm. 

2 predĺžené víkendy 

s praxou medzi 

stretnutiami.

Teológia 

pre mladých

Jediný program 

svojho druhu na Slovensku. 

V dvojr
očnom 

cykle (
v každ

om 

roku 3 víkendové stretnutia 

a „letn
á škola

“) prib
líži krá

su 

Boha a
ko ju p

oodhaľ
uje 

teológi
a od či

as Cirk
evných

 

otcov a
ž po sú

časné 

uvažov
anie.

ZARUKY

Pre tých, ktorí 

nechcú o vzťahoch, rodine 

a živote len rozprávať. 

Ročný program 

pre študentov, vychádzajúci 

z Teológie tela 

sv. Jána Pavla I I .

Sedem 

návykov osobného 

a komunitného rozvoja 

(7N)

Pre tých, čo hľadajú 

ako sa zamerať v osobnom 

i pracovnom živote 

na podstatné a dosahovať to 

naozaj efektívne. 

3 nadväzujúce 

víkendové kurzy.

Kresťanský kouč

Pre tých, ktorí c hcú 

byť odborníkmi v pomáhaní. 

Profesionálny 120-hodinový 

program, ktorý je plne v súlade 

so štandardmi International 

Coach Federation ( ICF) 

a Christ ian Coaches Network 

International (CCNI).

Mediálna 

škola (MeŠ)

Brúsenie pera, ostrenie 

objektívu a otváranie srdca 

pre kvalitný mediálny obsah. 

4 víkendovky počas 

2 rokov.

Emauzy

Na prehĺbenie  

kontaktu s Božím slovom.  

6 samostatných  

zážitkových tematických  

biblických víkendoviek  

– aj jednotl ivo.

Orientačné dni

Vedenie preventívnych 

programov pre žiakov, ktoré im 

pomôžu uvidieť, kde je sever. 

Účasť na školení 

školiteľov etablovaného 

preventívneho 

programu.

Dobrovoľníci 

VIDES

Misijné dobrovoľníctvo 

pre tých, ktorí sa ochotne 

ponúknu na pár týždňov 

služby (1 týždeň až 3 mesiace) 

s motivujúcou prípravou 

počas 6 víkendoviek.

„Malá misia“ 

na Ukrajine

Letný prímestský tábor 

pre deti na Ukrajine 

s polro
čnou pr

ípravou
, 

ktorá ť
a našta

r tuje.

Saleziánske 

misijné 

DOBRO
voľníc

tvo

Pre tých, ktorí c hcú 

venovať viac a spoznať 

nepoznané. 

10 mesiacov príprav 

a celý rok na misi i .


