
Preklad vybratých časti projektu pri podaní žiadosti 
 

D1 
 

Na tomto učiacom sa spoločenstve sa zúčastňujú spolupracujúci partneri, aby podporovali 
integráciu a spoluprácu ľudí z rôznych náboženstiev a kultúr v európskych spoločnostiach.  

Vzájomné spoznávanie, uznanie a ocenenie cudzích a iných ľudí predovšetkým z kultúrnych 
a náboženských menšín sa stávajú stále dôležitejšími. Preto má veľký význam výmena 

názorov medzi mohamedánmi, židmi, kresťanmi, ľuďmi bez náboženského viazania 
a ateistami z rôznych krajín. 

Integrácia a spolužitie má byť  v tomto projekte napomáhané za pomoci ďalšieho rozvíjania 
programu pre medzikultúrnu a medzináboženskú pastorálku (starosť o dušu), ktorá sa stavia 

proti nepriateľstvu voči cudzincom a diskriminácii ľudí na základe ich pohlavia, rasy 
a etnického pôvodu, náboženstva alebo svetonázoru a zaoberá sa celospoločenskými 

problémami. V centre pozornosti sa nachádza pozitívne hodnotenie cudzích ľudí a vzájomná 
pomoc v prekonávaní životných problémov. 

Na konci projektu sa má nachádzať vzdelávací koncept v podobe curricula pre medzikultúrnu, 
a medzináboženskú pomoc v živote, ktorá napomáha vzdelávanie a ďalšie vzdelávanie ľudí 

z rôznych spoločenských vrstiev, ktorí sú dobrovoľnícky alebo profesionálne aktívni 
v poradenstve, pastorálke, alebo sa chcú na nich zúčastňovať.  Práve „mladí dospelí“, seniori 

a v povolaní nedostatočne kvalifikovaní sa za pomoci tohto vyučovania majú obracať 
s pomocou na cudzincov. 

Curriculum sa má používať v zariadeniach kooperujúcich partnerov a v mnohých inštitúciách 
v Európe. Aby sa dosiahol čo najväčší efekt, má tento projekt sebavedomý cieľ, aby sa na 

ňom zúčastnilo 120 – 150 ľudí zo siedmich krajín. 
 

D2 
 

1. Európske spoločnosti sa stávajú stále viac multikultúrnymi a multináboženskými, čo vedie 
čiastočne ku spoločenským a politickým iritáciám a ku diskusiám, ako hodnotiť túto 

skutočnosť. V rozpoltenosti rôznych tradícií, hodnotových predstáv a skupinových záujmov 
vzniká otázka, ako možno formovať spoločenský život. Čo spája ľudí v ich mnohorakosti 

a ich odlišnostiach, čo ich vedie do spoločenstva, čo podporuje ich zmysel pre spoločenstvo 
a obmedzuje ich strach z cudzích ľudí?  

Projekt chce rozvinúť interkulturálnu a interreligióznu pastorálku (starosť o dušu), ktorá 
oceňuje mnohraokosť a odlišnosť ľudí, ktorá vytvára kontakt medzi ľuďmi, podporuje 

výmenu názorov, spoznávanie a vzájomnú duševnú pomoc, a tak vytvára príspevok pre 
spolužitie. V našom čase sú viac ako kedykoľvek potrebné: vzájomnosť, solidarita 

a spolužitie v úcte medzi mohamedánmi, židmi, kresťanmi, ľuďmi bez náboženských väzieb 
a ateistami. 

2. Doteraz je málo rozvinutá pastorálka, ktorá sa ujíma ľudí z iných kultúr, náboženstiev 
a tradícií -  v niektorých európskych krajinách viac, v iných menej. Dodnes sú mohamedáni, 

židia, náboženské a svetonázorové menšiny v mnohých európskych krajinách málo zapájané. 
Tejto skutočnosti sa treba ujať, aby si všetky tieto osoby mohli vzájomne pomáhať. Stále viac 

sa rozpoznáva potreba vytvoriť nové koncepty sprevádzania „cudzích“. 
Náš projekt chce odpovedať na túto potrebu a vypracovať curriculum, ako môže vyzerať 

životná pomoc, ktorá sa orientuje na ľudí, ktorí sú „iní“ a ktorí nemusia byť takí istí ako sme 
my. Toto curriculum sa obracia na ľudí všetkých spoločností, zvlášť však na mladých 

dospelých, seniorov a profesne nedostatočne kvalifikovaných, aby sa naučili a praktizovali 
pomáhajúcemu konaniu. Čo najviac ľudí má byť za pomoci tohto učiaceho partnerstva 



motivovaných, aby boli na svete pre iných ľudí. Preto sa usilujeme o účasť mnohých učiacich 

sa na tomto projekte. 
3. Muslimovia a židia, kresťania rôznych konfesií, nenáboženskí a ateisti patria ku naším 

európskym spoločnostiam. Oni všetci sú vyzvaní, aby sa zasadzovali za ľudskú dôstojnosť 
a základné demokratické zákony a prispieť k tomu, aby mohli prežívať svoje vlastné životné 

cesty. 
Do projektu majú byť zapojení osoby z rôznych náboženstiev a názorov. Existujúci 

spolupracujúci partneri majú mnohoraké kontakty na mohamedánov, židov a inak veriacim 
a neveriacim a ku islamským a židovským inštitúciám. Požiadajú ich o spoluprácu. Účastníci 

na seminároch z rôznych náboženstiev budú zapojení do seminárov ako odborníci.  
4. Na SIPCC a iné zariadenia je často adresovaná prosba o kontakt o otázkach životnej 

pomoci v kontexte „európskeho islamu“ a týmto spôsobom prispieť k integrácii. Tento projekt 
sa tiež snaží vysporiadať s touto výzvou. 

5. V rámci Európy existujú rozdielne multikulturálne a multireligiózne reality, v západnej 
Európe vyzerá inak ako v strednej, alebo východnej Európe. Napriek tomu je problematika tu 

i tam často podobná, a síce pokiaľ sa to týka zmyslu a kvality života a otázok, ktoré 
podporujú súdržnosť ľudí. 

Keďže sa na našom projekte zúčastňujú zariadenia z „Východu a Západu“ a tým  na téme 
sociálnej integrácie a interkulturálnej a interereligiózne pomoci života spolupracujú a učia sa 

ľudia z krajín, ktoré majú rozdielne historické razenie, podporuje sa tým vzájomné 
pochopenie tohto učiaceho sa partnerstva. 

 
D3 

 
Ciele 

1) Výmena názorov a skúseností medzi partnermi. Úzka spolupráca medzi partnerskými 
zariadeniami v oblasti interkulturálnej a medzináboženskej pastorálke (v nemčine: 

starostlivosti o dušu). 
2) Podpora integrácie a inkluzie „cudzincov“, zvlášť ľudí z kultúrnych a náboženských 

menšín. 
3) Dať možnosť pokiaľ sa to dá, čo najväčšiemu počtu ľudí, aby sa vzdelávalia 

v medzikulturálnej a medzináboženskej pastorálke. 
4) Mobilita učiacich sa a učiacich. 

5) Vypracovanie curricula pre medzikulturálnu a medzináboženskú pastorálku. 
OPATRENIA NA DOSIAHNUTIE JEDNOTLIVÝCH CIEĽOV: 

1.Pravidelné stretnutia projektových poartnerov ako aj kontakty po telefóne, e-mailom aj 
medzi týmito termínmi, výmena názorov a analýza medzi partnermi o aktuálnom stave ich 

vzdelávacích opatrení 
2.Medziľudské stretnutia s ľuďmi z „cudzích“ náboženstiev (moslimov, židov, 

nenáboženských, ateistov) vo vlastnej praxi ich životnej pomoci a na medzinárodných 
seminároch; spracovanie medzikultúrnych skúseností emocionálnou a intelektuálnou 

výmenou a vyhodnocovaním. 
3.Osoby,ktoré sa chcú byť v procese ďalšieho vzdelávania v medzináboženskej pastorálky, 
alebo sa pripravujú na takúto službu, budú pozývané na podujatia (pozri G.2.), aby sa 

kvalifikovali. Celkove má byť dotknutých 120 – 150 osôb. 
4. Seminármi a konferenciami sa vytvára možnosť spoznať ľudí z iných kultúr 

a náboženstiev, naučiť sa pozitívne hodnotiť ich presvedčenie a stretať ich s úctou. 
5.Kritickým prehľadom doterajších vzdelávacích ponúk spolupracujúcich partnerov v oblasti 

medzikultúrnej a medzináboženskej pastorálky, cestou osobných skúseností  účastníkova 
semínárov (vyhodnotením) za pomoci dokumentácie a článkov, bude vypracované 



curriculum, ktoré sa bude primerane aplikovať a používať v partnerských zariadeniach 

a iných inštitúciách vzdelávania dospelých. 
SPRACOVÁVANÉ TÉMY A PROBLÉMY 

1. Integrácia ľudí z „cudzích“ kultúr a náboženstiev a senzibilizovanie pre ich potreby. 
2. Zlepšenie medzikultúrneho a medzináboženského vyučovania plnoúväzkových 

a dobrovoľníckych spolupracovníkov, predovšetkým mladých dospelých, seniorov 
a nedostatočne kvalifikovaných. 

3. Posilnenie sociálnej a štátno-občianskej angažovanosti všetkých zúčastnených. 
4. Zlepšenie kultúrneho povedomia, otvorenosti pre iných a pre spoluprácu v Európe. 

 
D4 

 
1.       28.9.2013               PRVÉ STRETNUTIE kontaktných osôb spolupracujúcich partnerov  

                                         Vzájomné spoznávanie – zameranie celkového projektu – kritériá   
                                         pre vyhodnotenie. Ďalšie kroky. 

2.       28.9. – 4.10.2013   Medzinárodný seminár pre medzikultúrnu pastorálku a poradenstvo,  
                                         Mainz, Nemecko. Islamská starostlivosť o dušu (pastorálku) v  

                                         Dialógu. 
                                         PRODUKTY: Rozšírenie kompetencií v praxi – medziľudské  

                                         stretania – vyhodnotenie skúseností – dokumentácia. 
3.  Jar 2014                      Zasadnutie na Teologickej fakulte Univerzity v Bern, Švajčiarsko 

                                         Pracovná téma: Vzdelávanie kresťanských, židovských  
                                         a moslimských pastorálnych pracovníkov.  

                                         PRODUKTY: Výmena názorov, výmena o existujúcich curriculách. 
4. September 2014           DRUHÉ STRETNUTIE kontaktných osôb spolupracujúcich  

                                         partnerov. Stav Projektu. Ďalšie kroky. 
5. 14-19.9.2014                Medzinárodný seminár  pre medzikultúrnu pastorálku  

                                         a poradenstvo, Mennorode, Holandsko 
                                         Iné náboženstvá a tradície ako požehnanie. 

                                         PRODUKTY: 
                                         Rozšírenie kompetencií v praxi – vyhodnotenie; dokumentácia;  

                                         ďalšie rozšírenie curricula. 
6. 18-22.2.2015                Európske zasadnutie v Krzyzowa/Kreisau , Poľsko 

                                         Pracovná téma: Modelly interkultúrnej a internáboženskej životnej  
                                         Pomoci. 

                                         PRODUKTY: 
                                         Súhrn dokumentácie; Uzavretie curricula;Články; prípadne kniha.  

7.    Máj 2015                   Záverečné stretnutie kontaktných osôb spolupracujúcich partnerov 
                                          PRODUKT: vysvetlenie, ako sa curriculum a ostatné materiály                    

                                          budú môcť implementovať vo vlastných zariadeniach, vo vlastnej  
                                          krajine a v Európe. 

 
D.5. 
        

Týmto projektom sa má zvýrazniť, že integrácia a inklúzia ľudí, ktorí pochádzajú z rôznych 
kultúr a náboženstiev, nemôže byť iba otázkou jednotlivých krajín, ale je požiadavkou pre 

celú Európu. Preto sú súčasťou projektu inštitúcie a čím viac osôb zo siedmich krajín Európy. 
Na seminároch sa zúčastnia aj osoby z iných kontinentov. Tým môžeme prijať v Európe 

podnety. Zároveň môžeme týmto ľuďom ukázať, ako veľmi sa európske spoločnosti 
a zariadenia angažujú pri požiadavkách integrácie v oblasti náboženstiev, a tým v sociálnej 



oblasti. My v Európe sa môžeme a nechceme izolovať, keď ide o otázky integrácie, pri 

otázke, ktorá je celosvetovo akútna. Otázka náboženskej a kultúrnej výmeny a integrácie sa 
nedajú spracovať iba národne pri fluktuácii obyvateľstva z jednej krajiny do druhej 

a z jedného kontinentu na druhý. 
Spoločným  učením sa stáva zrejmou cenná mnohorakosť európskych spoločností s ich 

jednotlivými tradíciami a danosťami. Stretaním a výmenou rastie otvorenosť a úcta – 
predpoklady pre sociálne a medzikultúrne učenie. Spracovať našu tému v rámci európskeho 

učiaceho sa partnerstva je potrebou a a základným predpokladom. 
Doteraz existovali viaceré projekty, ktoré sa zaoberali skôr na profesionálnej úrovni 

medzikultúrnou a medzináboženskou pastorálkou. Špecifickou črtou nášho učiaceho sa 
partnerstva je na jednej strane to, že práve aj mladí dospelí, seniori a nedostatočne 

kvalifikovaní sú jeho súčasťou a že sa tu uskutočňuje intenzívna výmena názorov medzi 
západoeurópskymi a stredoeurópskymi krajinami, ktoré boli pred tým pod komunistickou 

nadvládou. Okrem integrácie ľudí dochádza tiež k vzájomnej integrácii európskych krajín, 
ktoré boli desaťročia oddelené múrmi. 

 
D.6. 

 
Zúčastnené osoby sa môžu učiť na viacerých úrovniach: 

UČIACI SA: Osoby, ktorí ako zamestnanci na plný, čiastkový, alebo dobrovoľní 
spolupracovníci  v oblasti pastorálky v sociálnom poli (zvlášť v nemocnici, väzeniach, 

v pastorálke pri naliehavých prípadoch atď.) pracujú, alebo chcú pracovať s ľuďmi z rôznych 
kultúr a náboženstiev, sa stávajú citlivejšími na ich osobitosť a tradíciu. Učia sa pri tom 

oceňovať a vážiť si ich osobité razenie. Získajú skúsenosti a praktické príručky, aby mohli 
primerane zaobchádzať s „cudzími“, tým napomáhajú integráciu a sociálnu súdržnosť 

spoločnosti. 
VYUČUJÚCI sú vyzvaní, aby vyvinuli nové spôsoby zaobchádzania s ľuďmi z „cudzích“ 

kultúr a náboženstiev v sociálnom, poradenskom a pastorálnom styku spolu s praktizujúcimi, 
preskúmať ich schopnosť v praxi a prenášania do verejnosti. Interkulturálna 

a medzináboženská pastorálka dodnes nie je rozvinutá do tej miery, ako by to bolo potrebné 
vzhľadom na požiadavky a potreby európskych  spoločenstiev. Projekt tohoto učiaceho sa 

spoločenstva má napomôcť urobiť dôležité kroky vo vývoji takýchto potrieb pastorálky. 
ZARIADENIA: V niektorých krajinách (napr. v Holandsku, vo Švajčiarsku, vo Francúzsku, 

v Nemecku) sa stále viac rozvíja interkulturálna a medzináboženská prax a vzdelávanie 
v Pastorálke, pričom je stále veľký nedostatok, v iných krajinách (napr. v štátoch bývalého 

„východného bloku“) si začínajú uvedomovať, ako multikulturálna a mnohonáboženská je aj 
ich spoločnosť. Preto je u nich interkulturálna a mdzináboženská práca s ľuďmi zatiaľ 

v počiatkoch. Učiace sa spoločenstvo sa usiluje zvýšiť vo všetkých krajinách poradenskú 
a pastoráolnu kompetenciu, pričom sa všetci vzájomne a spoločne môžu učiť. 

 
F.1.  

 
Všetky zariadenia sú cez svojich delegátov pripravené a majú úlohu zúčastňovať sa na 
príprave a realizácii menovaných podujatí a majú do nich vložiť svoje schopnosti. 

1.SIPCC organizuje cez svoju plánovaciu skupinu celý projekt a má vedúcu zodpovednosť pri 
hore uvedených podujatiach a pri vypracovaní menovaných produktov. SIPCC má dlhodobé 

skúsenosti pri realizácii podujatí a vytvorila kompetentnú plánovaciu skupinu. SIPCC má 
skúsenosti so spracovaním zverejňovaním pracovných materiálov (dokumentácie,, knihy, 

články). Celá práca sa uskutočňuje dobrovoľnícky na profesionálnej úrovni. SIPCC má asi 
120 členov v Európe. 



2. EVANJELICKÁ AKADÉMIA PFALZ sa podstatnou mierou podieľa na príprave seminára 

v Mainz. V akadémii sa nachádza vysoká úroveň kompetentnosti v otázkach vzdelávania 
dospelých, zvlášť pri otázkach pastorálky (pomoci v živote), Islamu a migrácie (pozri vyššie). 

3. TEOLOGICKÁ FAKULTA BERN  je hostiteľkou zasadnutia na jar 2014 a dbá predovšetkým na 
kvalitu písomných výsledkov projektu ( Dokumentácie, Modely, Curriculá pre vzdelávanie 

dospelých) Cez svoju vzdelávaciu činnosť má vysokú kompetenciu v pedagogických 
a pastorálnych otázkach. 

4. FRANCÚZSKE ZDRUŽENIE REFORMÁCIE A PASTORÁLNEJ SUPERVÍZIE sa bude zvlášť 
zúčastňovať na zasadnutí v roku 2014. Jeho skúsenosti s tým, ako sa v sekulárnej spoločnosti 

môžu stať relevantnými náboženské otázky, sa v Európe stávajú stále dôležitejšími. 
5.VGVZ je popri SIPCC hlavným organizátorom seminára v Holandsku (jeseň 2014). VGVZ 

má veľké skúsenosti ako sa tvorí a môže uskutočňovať v nemocniciach interkulturálne 
a medzinábožensky pastorálna služba. Ich praktické modely môžu byť pre iné krajiny veľmi 

podnetné.  
6.TPiP (Poľsko) THEOLOGICKÁ FAKULTA BRATISLAVA (Slovensko) a GYOKOSSY 

INSTITUT (Maďarsko) sú zodpovednými kooperačnými partnermi pre 3. európske 
zasadnutie v Krzyzova/Kreisau vo februári 2015. Tieto zariadenia majú veľa skúseností 

s dobrovoľníckou spoluprácou a môžu ju využiť v dialógu.                           
Týmto spôsobom sú zapojené všetky partnerské inštitúcie aktívnymi pre učení a vyučovaní 

a prinášajú svoje kompetencie do spoločného diela. 
Rozdelenie úloh sa udeje nanovo v prípade, že sa jednotlivci, alebo plánovaní partneri 

nemôžu zúčastniť. 
 

F.2.  
 

Pracovným jazykom je v tomto projekte nemčina. Medzinárodné semináre sa uskutočňujú 
v nemčine a angličtine, zasadnutie v Poľsku v poľštine a nemčine. Preklad do iných rečí je 

podľa potreby možný. 
1.Osobné stretnutia 

V stredobode komunikácie sa nachádzajú osobné partnerstvá pre podujatiach (D.4.) pri 
ktorých kontaktné osoby u delegáti projektových partnerov si vymieňajú skúsenosti 

o všetkých záležitostiach projektu a rozhodujú o nich. Cieľom sú rozhodnutia konsenzom., pri 
nezhode rozhoduje väčšina. Ďalšie stretnutia jednotlivých osôb môžu byť podľa potreby 

dohodnuté, aby sa pripravili podujatia a zostavili materiály. Osobné stretnutia sa dejú vždy pri 
podujatiach spomenutých pri G.2. 

2.Komunikácia medzi osobnými stretnutiami 
Komunikácia medzi osobnými stretnutia sa uskutočňuje cez e-maily, telefónne kontakty 

a vlastnou komunikačnou platformou na internete, ktorú ešte treba vytvoriť. Predovšetkým 
kontaktné osoby spolupracujúcich partnerov, ktoré sa zúčastňujú na mobilitách, sú zapojené. 

SIPCC zbiera výsledky vyhodnocovania a dokumentáciu a odovzdáva ju ďalším 
spolupracujúcim partnerom, podľa potreby tiež národným agentúram. Minimálne 4 krát do 

roka dostávajú písomne spolupracujúci partneri informácie o postupe projektu. Dostávajú tiež 
pokyny o tom, ako možno výsledky postúpiť ďalším zariadeniam vzdelávania pre dospelých. 
Postupovania v rámci vlastnej krajiny uskutočňuje spolupracujúci partner.  

3. Ku spolupráci 
Všetky partnerské zariadenia sa zúčastňujú na spolupráci. Uskutočňuje sa  vzájomná výmena 

o témach o spoločných záujmoch a o procesoch projektu. 
SIPCC so svojím predsedom, pokladníkom a plánovacou skupinou je pripravená prevziať 

koordináciu, tvorbu správ a projektový manažment. 
 



F.3. 

 
ZAPOJENIE UČIACICH SA 

Praktizujúci pastorálni pracovníci rôznych kresťanských konfesií, náboženstiev 
(predovšetkým mohamedáni a židia)  a svetonázorov (humanisti a ateisti) v nemocniciach, 

väzniciach a na iných sociálnych poliach majú síce veľa kontakty s ľuďmi, ktorí im pripadajú 
„cudzí“, často však nevedia ako s nimi zaobchádzať a ako ich stretnúť. Ešte závažnejší je 

tento deficit pri osobách, ktoré sa na tieto služby chcú pripraviť, predovšetkým 
u dobrovoľníkov. Všetci títo sú pozvaní, aby sa zúčastnili na seminároch a zasadnutiach, aby 

nazbierali skúsenosti zo stretnutia  s ľuďmi z iných kultúr a náboženstiev a aby vyhodnotili 
tieto skúsenosti. 

Zároveň dostanú prosbu, aby vyjadrili pred seminármi a zasadnutiami svoje otázky 
a očakávania  v súvise s učením, aby sa podľa toho mohla zaplánovať výmena na týchto 

podujatiach. Preto je potrebné aby čím viac osôb z praxe a z prípravy na prax bolo zapojených 
do prípravných skupín pre semináre a zasadnutia a do  pracovných skupín spolupracujúcich 

partnerov osobne a cez e-mail kontakty, aby sa zistili potreby učenia. 
Počas podujatí predstavujú učiaci sa svoju pastorálnu prácu s ľuďmi z iných kultúr 

a náboženstiev, nechávajú sa kriticky sprevádzať, a tak sa učia na základe vlastnej praxe. 
Účastníci píšu svoje hodnotiace správy  (pozri F.5.), ktorých výsledky sa zohľadňujú pre 

nasledujúce plánovanie a využívanú sa pri tvorbe dokumentácie, návrhoch vzdelávania 
a curricula. 

TVORBA CURRICULA 
Účasťou všetkých návštevníkov na projekte (asi 120 – 150 osôb) pri plánovaní, relaizácii 

a vyhodnotení dúfame získať nové impulzy pre ďalšie rozvinutie interikulturálnej 
a medzináboženskej pastorálky pre ľudí všetkých kultúr a náboženstiev. Pri tom je cenná 

najmä spätná väzba z náboženských menšín (ako mohamedáni, židia a iní). Pomoc života pre 
ľudí sa predsa nedá koncipovať od katedier, ale iba v blízkom vzťahu s praxou, orientovane 

na prax a životnú skutočnosť ľudí. To čo ľudia potrebujú ako pomoc v živote sarozhoduje 
podľa bezprostredných potrieb. Z týchto východísk treba tvoriť vzdelávacie koncepty – 

v našom prípade curriculum. Pedagogický koncept projektu sa orientuje na učenie z praxe 
a pre prax. 

 
F.4. 

 
1.Vo väčšine zariadení, ktoré spolupracujú na tomto projekte, jestvujú už teraz rôzne prístupy 

ku interkulturálnej a medzináboženskej pastorálke. Prichádzajú k nim ľudia  a sú školení 
o prístupe k iným ľuďom. Platí konsenzus, že toto učenie je učenie o vzťahu, a preto si 

vyžaduje otvorenosť, úctu a autenticitu  - ako znak vysokého stupňa emocionálneho učenia. 
Zároveň si všetci uvedomujú potrebu ďalšieho vzdelávania v tejto oblasti. Preto sa víta u 

všetkých účasť na tomto učiacom sa spoločenstve. 
Spolu s tými, ktorí doteraz prijali ponuky vzdelávania a presadzujú ich v praxi, pôjde o to, aby 

sa doterajšie vzdelávacie ponuky kriticky preskúmali za pomoci skúseností v tomto projekte 
(Vyhodnotenie skúseností počas projektových podujatí).  
Zároveň núti spolupráca s inými zariadeniami preskúmať efektivitu doterajších vzdelávacích 

ponúk a upraviť ich. 
2.Jedna z najdôležitejších úloh projektu je formulovať noví učebné ťažiská a učebný obsah 

pre interkulturálnu a medzináboženskú pastorálku. Toto sa má udiať v spolupráci 
s doterajšími skúsenosťami zariadení, v spolupráci s účastníkmi podujatí projektu a vo 

vzájomnej konzultácii spolupracujúcich partnerov. Ako to už bolo viackrát povedané, má to 
vzniknúť koncipovaním curricula, ktoré sa bude používať v zariadeniach a iných inštitúciách, 



aby došlo k motivovaniu ľudí k tomu aby sa venovali ďalším a týmto spôsobom podporovali 

integráciu a inklúziu. Cieľovou skupinou sú pritom predovšetkým: mladí dospelí, seniori, 
a nedostatočne kvalifikovaní zo všetkých spoločenských vrstiev, moslimské ženy, a muži, 

a ďalší záujemci, ktorí chcú pomáhať iným. 
Pre spolupracujúcich partnerov bude výzvou získať tieto skupiny osôb a svoju vzdelávaciu 

ponuku nezamerať iba na ľudí,, ktorí majú dočinenia s pastorálnou pomocou a poradenstvom. 
Ide teda o to, aby boli pre túto prácu získané nové cieľové skupiny.  

 
F.5. 

 
Pri prvom stretnutí partnerov budú určené oblasti a kritériá pre vyhodnotenie. Pôjde 

predovšetkým o tieto spôsoby vyhodnotenia. Osobné hodnotenie – hodnotenie v partnerských 
zariadeniach. 

1.Osobné hodnotenie 
Po každom podujatí (pozri vyššie pod D.4.) napíšu účastníci z učiaceho partnerstva (učiaci sa 

a vyučujúci) podrobné vyhodnotenie podľa určených kritérií.  
Osobné vyhodnotenia budú prejednané v jednotlivých zariadeniach, vyhodnotené a poslané 

ďalej na SIPCC. Z toho sa pod vedením SIPCC plánovacej skupiny vypracuje všeobecné 
vyhodnotenie a bude postúpené spolupracujúcim partnerom. 

Okrem toho napíšu účastníci na stretnutiach vyhodnotenia, ako možno tieto použiť pre 
každodennú prax v pastorálnej práci a pri vyučovaní a čo prinášajú. 

2.Vyhodnotenia v jednotlivých spolupracujúcich zariadeniach 
Osobné vyhodnotenia osobných stretnutí (seminárov, konferencií) a reflexia z každodennej 

praxe budú intenzívne prejednané a zhodnotené v jednotlivých spolupracujúcich zariadeniach. 
Výsledky sa použijú tak, že budú dané podnety na pre prax interkulturálnej 

a mdzináboženskej pastorálky. 
3.Vyhodnotenie vo vzťahu k projektu 

Menované výsledky budú postúpené aj pre SIPCC, ktorá z toho zostaví dokumentáciu pre 
všetkých spolupracujúcich partnerov a otvorí ju k všeobecnej diskusii. To sa udeje za pomoci 

„Dokumentáciou vyhodnotenia“. 
Zároveň dokumentuje SIPCC materiály zo seminárov a konferencií (Prednášky, Workshops, 

prípadové štúdie atď.) 
4.Záverečné hodnotenie 

Na jar 2015 sa vykoná záverečné vyhodnotenie, pri ktorom všetky tieto materiály budú 
zapracované do curricula a budú uverejnené. 

5.Predbežné kritériá všetkých hodnotení 
Boli dosiahnuté stanovené ciele? Ktoré výsledky boli pre mňa a pre zariadenie, ktoré 

zastupujem, dosiahnuté? Ktoré výsledky treba zachovať v dokumentácii a odovzdať ich vo 
vlastnom prostredí? Čo chýbalo? Ktoré ďalšie kroky sú potrebné? Čo bolo to rozhodujúce na 

tomto podujatí z európskej perspektívy? 
 

F.6. 
 
1.Učiaci efekt cez výmenu a stretnutie 

Účasťou na interkulturálnej a medzináboženskej výmene získajú účastníci schopnosť robiť 
pastorálnu a poradenskú prácu primeranejšie v nemocniciach, väzeniach, pri pastorálke 

v prípade úrazu a pri iných sociálnych oblastiach s ľuďmi z iných kultúr a náboženstiev. 
Praktické začiatky sa dejú vždy na mieste a sú za ne zodpovední spolupracujúci partneri  

alebo s nimi spojené zariadenia. Projektová práca má teda priamy dosah na praktickú prácu. 
2.Vypracované materiály budú využívané a distribuované týmto spôsobom: 



Dokumentácia (písomne, na CD, na internete) bude rozširovaná spolupracujúcimi partnermi 

(podľa možnosti v reči domácej krajiny) po celej krajine. Budú sa používať 
v spolupracujúcich zariadeniach ako učebný a učiaci materiál. Pôjdu do zariadení ďalšieho 

vzdelávania dospelých a v sociálnej oblasti vo vlastnej krajine a za hranice vlastnej krajiny 
(napr. do centier pre pastorálne vzdelávanie) 

3.Články 
Plánované články budú uverejnené v časopisoch (napr. v periodiku Interkulturálnej pastorálky 

a poradenstva) alebo v knihách a tým získajú široký akčný rádius. Plánom bude vydať na 
konci projektu vlastnú knihu. Tým sa zabezpečí veľké rozšírenie.  

4.Curriculum 
Existujúce curricula ku interkulturálnej a medzináboženskej pastorálke budú zozbierané 

a v zariadeniach kriticky reflektované. Za pomoci novozískanej skúsenosti budy zostavené 
nové curriculum, ktoré bude použití é ako základ pre vzdelávanie a ďalšie vzdelá vanei 

v zariadeniach. Bude dané k dispozícii iným zariadeniam vo vlastnej krajine a celoeurópsky. 
Tak budú využité výsledky projektu pri vzdelávaní a ďalšom vzdelávaní v európskej šírke. 

5.Kvôli tomuto projektu bude v budúcnosti vzdelávanie a ďalšie vzdelávanie 
v interkulturálnej a medzináboženskej pastorálke určite inak stvárnené ako doteraz, napr 

v tom, že mohamedáni budú prirodzene začlenení. 
Cieľ celého projektu je vytvorenie modelu ďalšieho vzdelávania, ktorý bude môcť byť po 

skončení postúpený čím viacerým záujemcom. Tréningy počas seminárov a konferencií sú 
potrebné, aby mohol byť model vytvorený a aby ho bolo možné preskúmať pokiaľ ide o jeho 

využiteľnosť v praxi. 
 

G.2. 
 

1. Prvé stretnutie kontaktných osôb                DE – Deutschland     28.9.2013   Kontaktné  
       spolupracujúcich partnerov:                                                                             osoby 

       Vzájomné spoznanie – Zameranie celého                                                        partnerov 
       Projektu – ďalšie kroky 

2. Osobná výmena 
25. medzinárodný seminár, SIPCC, Mainz   DE  - Deutschland  28.9-            všetci  

Islamská starosť o dušu v rozhovore                                             4.10.13        partneri 
Učenie cez medzináboženské 

Stretnutie, osobné vyhodnotenie 
3. KOMUNIKÁCIA MEDZI STRETNUTIAMI  

Emailové a telefonické konferencie.                                          Januára 2014   všetci 
Vyhodnotenia evaluácií; Dokumentácie                                                              partneri 

4. PRÁCA NA CURRICULU 
Konferencia na Teologickej fakulte Univerzity 

Bern, Švajčiarsko 
Curicula ku interkult. a medzináb. vzdelávaniu            Bern, Švajčiasko       všetci 

v pastorálke                                                                                                         partneri 
Výmena existujúcich curricul, Vysvetlenie  
ďalšej spolupráce 

5. KOMUNIKÁCIA MEDZI STRETNUTIAMI 
Emailové a telefonické konferencie.                                       Máj – jún  2014   všetci 

Vyhodnotenia výsledkov; Dokumentácie                                                              
partneri 

Prvé formovanie curricula 
6. DRUHÉ STETNUTIE KONTAKTNÝCH OSÔB 



kontaktné osoby partnerov                            Holandsko     september 2014   všetci 

stav projektu – ďalšie kroky                                                                              partneri 
7. OSOBNÁ VÝMENA 

26. medzinárodný seminár SIPCC                  Holandsko     september 2014   všetci  
Mennorode, Holandsko                                                                                      partneri 

Iné náboženstvá ako požehnania 
Učenie v medzináboženskom stretaní; 

Osobné vyhodnotenia 
8. KOMUNIKÁCIA MEDZI STRETNUTIAMI 

Emailové a telefonické konferencie.                                       Dec. 2014   všetci 
Vyhodnotenia výsledkov; Dokumentácie                                                   partneri                  

      Ďalšie formovanie curricula 
9. VYHODNOTENIE – DOKUMENTÁCIA – CURRICULUM 

3. Európska konferencia v Krzyzowa/Kreisau       Poľsko      Februára 2015 
Zhrnutie dokumentácie, Uzavretie curricula                                                     všetci 

Články, prípadne kniha                                                                                  partneri 
10. ZÁVEREČNÉ STRETNUTIE kontaktných osôb 

a delegátov spolupracujúcich partnerov 
Vysvetlenie ako sa bude curriculum implementovať   Nemecko     Máj – jún 2015 

vo vlastných zariadeniach, vo vlastnej krajine                                                   všetci 
a Európe                                                                                             partneri a delegáti 

 


