
základný  

animátorský kurz 
(zak)

štvordňový intenzívny kurz 

určený na naštartovanie 

pre začínajúcich animátorov 

a animátorky vo veku 

14-18 rokov.

škola  
pre animátorov 

(špa)

prehlbovací  program  

pre aktívnych animátorov 

a animátorky v službe, 

aby sa udržali  čerství , 

v  kondícii  a  s  nadhľadom. 

štyri  víkendovky rozložené 

do dvoch rokov.

cesty zrenia (cz)

program určený  

animátorom a animátorkám, 

ktoré sa pripravujú,  vedú, 

alebo pomáhajú pri  animovaní 

stretka,  krúžku,  alebo 

akejkoľvek skupiny mladých. 

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.

cesta rozlišovania 

povolania  

saleziánskym 
štýlom

intenzívny ročný program pre 

mladých mužov nad 18 rokov, 

ktorí  skúmajú,  na akú 

životnú cestu ich volá boh. 

10 víkendoviek a duchovné 

cvičenia .

ps:

program zameraný 

na rozlišovanie rehoľného 

povolania pre ženy vo veku 

17 – 30 rokov.  úvodná 

jednodňovka,  tri  víkendovky 

a duchovné cvičenia .

teológia  
pre mladých

jediný program svojho druhu 

na Slovensku.  V dvojročnom 

cykle (v  každom roku 

3 víkendové stretnutia 

a „letná škola“)  priblíži 

krásu boha ako ju poodhaľuje 

teológia od čias cirkevných 

otcov až po súčasné 

uvažovanie.

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.

mediálna škola 
(meš)

brúsenie pera,  ostrenie 

objektívu a otváranie srdca 

pre kvalitný mediálny obsah. 

4 víkendovky počas 2 rokov.

tréning  
trénerov (t4t)

pre tých,  ktorí  už zistili , 

že  na prípravu a vedenie 

kvalitnej  vzdelávačky 

nestačí  animátorský šarm. 

2  predĺžené víkendy s praxou 

medzi  stretnutiami.

tréning  
facilitácie  

– vedenia stretnutí

kurz o tom,  ako sa dá  

pomáhať skupinám mať 

zmysluplné stretnutia 

a dohodnúť sa .  

2  predĺžené víkendy.

kresťanský kouč

pre tých,  ktorí  sú  

aktívni  v  rôznych 

pomáhajúcich profesiách 

alebo cítia k takejto  

službe povolanie. 

profesionálny  

120-hodinový program, 

ktorý je  plne v súlade 

so štandardmi  

international coach 

federation ( icf)  a  christian 

coaches network 

international (ccni) .

„malá misia“ 
na ukrajine

letný prímestský tábor 

pre deti  na ukrajine 

s polročnou prípravou,  ktorá 

ťa naštartuje.

saleziánske  
misijné 

DOBROvoľníctvo

pre tých,  ktorí  chcú venovať 

viac a spoznať nepoznané: 

10 mesiacov príprav a celý rok 

na misi i .

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.

orientačné dni

vedenie preventívnych 

programov pre žiakov,  ktoré 

im pomôžu uvidieť,  kde je 

sever.  účasť na školení 

školiteľov etablovaného 

preventívneho programu.

ponuka  
vzdelávacích  

podujatí 
2019 – 2020

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 .

saleziánsky pastoračný tím

www.salezianimladym.sk

emauzy

s božím slovom na hlbinu. 

6 samostatných zážitkových 

tematických biblických 

víkendoviek  

–  aj  jednotlivo.


