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Traditions, ethics
and etiquette



Nápad 



• Dôležitý je nápad či myšlienka 
• Prečo chcem realizovať projekt
• Čo od projektu očakávam 
Cieľ 
Cieľom predkladaného projektu je naša spoluúčasť 

pri zvládnutí možných nedorozumení a 
predchádzanie konfliktov pri kontaktoch ľudí z 
rozličných krajín. Ide aktuálnu oblasť migrácie a 
turizmu. 

Prioritou nášho projektu je prispieť k porozumeniu 
a tolerancii odlišných kultúrnych tradícii a k 
pokojnému súžitiu ľudí s odlišnými kultúrno-
náboženskými tradíciami. 



1984

Utópia 
Prekrásny nový svet 

Stret civilizácií

Samuel Huntington

Georg Orwell

Rudolf Dupkala 

Thomas More 
Fantóm imigrácie

Aldous Huxley

Biblia

Korán

Bhagavadgíta





Partneri

• Centro Machiavelli S.r.l.

• Raulandsakademiet AS Senter for Norsk 
folkekultur

• Narodno Chilalishte "Nikola Vasilev Rakitin
1890„

• INERCIA DIGITAL SL



Kapitoly projektu

• 1. Základné ľudské práva a otázka slobody, 
• 2. Postavenie žien v spoločnosti,
• 3. Nepísané pravidlá slušného správania, 
• 4. Náboženská tolerancia a ekumenizmus,
• 5. Problematika postojov väčšinového 

obyvateľstva voči minoritám a migrantom, 
• 6. Ochrana životného prostredia,
• 7. Turizmus a etiketa cestovania,
• 8. Otázky bioetiky,
• 9. Kultúra a  tradície našich krajín. 



Ukážka priamej diskriminácie v EÚ

• Denné príspevky v  prípade intelektuálnych 
výstupov

• Neustále delenie staré a nové členské krajiny



Hranica slobody, práva a povinnosti substancie, 
jedinosti, vo všeobecnom význame (zahrňujúci 
živú aj neživú prírodu a prostredie) a v 
ľudskom ponímaní jednotlivca, skupiny končí 
zásahom do slobody, práva a povinnosti inej 
substancie, jedinosti, vo všeobecnom význame 
(zahrňujúcim živú aj neživú prírody a 
prostredie) a v ľudskom ponímaní jednotlivca, 
skupiny.

Citát

Gabriel Huraj



Analýza potrieb

• Projekt a jeho výstup bude pomáhať viacerým dobrovoľníkom, profesným
skupinám, a organizáciám verejnej správy, ktoré pracujú v oblasti kultúry, 
vzdelávania, turizmu, práce s migrantmi atď. Taktiež bude určený 
vzdelávacím pracoviskám, ktoré sa zaoberajú medzinárodnými vzťahmi a 
bezpečnosťou.  

• Za týmto účelom vznikne vzdelávacia a informačná pomôcka vo forme 
publikácií, ktoré prispejú k lepšiemu pochopeniu kultúry Európy, zvýšeniu 
základných zručností a kľúčových kompetencií pre migrantov, ktorých 
cieľom je niektorá z európskych krajín.

• Vzniknutá komplexné publikačné dielo, bude obsahovať základné 
charakteristiky správania sa a požiadavkami na správanie sa v krajinách, 
ktoré sa zúčastňujú na projekte. Tieto krajiny sú vybraté ako geopoliticky 
symptomatické. Prostredníctvom publikácie oboznámime záujemcov so 
základnými ľudskými právami, princípmi správania sa, slušnosti, právami 
žien či menšín, náboženskými princípmi oficiálnych cirkví, ale aj 
osobitosťami etikety a bontónu, ktoré sú špecifickými pre danú krajinu, 
resp. pre jej niektoré regióny. 



Výstupy 

O1  komiks (krátke obrázkové príbehy)

O2 2. publikácia bude textová s podrobným 
vysvetlením jednotlivých daností, tradícií a 
zvykov v našich krajinách určená verejnosti, 
turistom či migrantom 

O3 Kurz / učebný program - tvorba a vývoj



Ako na projekt?

- čo ak nám projekt neschvália? 

- analýza potrieb

- zostavenie partnerstva a vyhľadanie vhodných 
partnerov (platforma EPALE, osobné 
odporúčania, referencie atď.)

- stanovenie cieľov projektu

- plánovanie konkrétnych projektových aktivít 
a výstupov

- zostavenie rozpočtu projektu



Čo ak nám projekt neschvália?

• Ak ho naozaj chcete, podajte opravený podľa 
pripomienok  hodnotiteľov znovu až kým ho 
neschvália.

Vyhľadanie partnerov
vyhľadať partnerov môžete na rôznych 

platformách ako napr. EPALE
Najlepší partner je však overený partner!



Plánovanie konkrétnych projektových 
aktivít a výstupov

Plány sú potrebné, ale je nutné rátať s 
Murphyho zákonmi. 

1. Rátajte s tým, že na konci projektu sa riadne 
zapotíte.

2. Nikdy neviete, kedy vám môžu zmeniť 
koordinátora v partnerskej organizácii. 

3. Ak sa niečo môže pokaziť – pokazí sa.



Zostavenie rozpočtu projektu

• Nič vám nepomôže ak vám rozpočet zoškrtajú. 

Máte dve možnosti: 

- nerealizovať projekt. 

- prijať výzvu a dokázať realizovať projekt s 
danými prostriedkami, respektíve pozháňať 
zvyšné financie. Koniec koncov grant má byť 
len časťou celkovej ceny projektu.



Plnenie schváleného rozpočtu

1 – pravidelná kontrola plnenia rozpočtu 
partnerov. 

2 – prijať aj tvrdšie opatrenia v prípade 
neplnenia projektových výstupov. 

- napr. zriadiť refundačné platby.

- rozdeliť  platby na viacero menších platieb. 

3 – v prípade hlavného koordinátora projektu 
trvať na vašich pravidlách. 



Komunikácia  
Prioritne komunikujte s NA !
NA tu nie je na to, aby projekt likvidovali, ale aby pomohli žiadateľom – aplikantom.
Vždy sa dá nájsť riešenie problému, ak nejaký nastane. 
Nikdy sa mi nestalo, aby mi NA neporadila. 
Nikto múdry z neba nespadol! 
Preto sa nebojte pýtať! 



Ďakujem za pozornosť

Kontakt: gabrielhuraj@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/13

2918430143203/
http://www.sashe.sk/gabo126
http://gabo126.blog.pravda.sk/
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