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ÚčasťDojmy

Miesto uskutočnenia národného stretnutia mládeže

Rekrea Škutovky

Škutovky

034 03 Ružomberok

Slovensko 

Kontaktná osoba

Jakob Ohm, Kommende Dortmund

Brackeler Hellweg 144, D-44309 Dortmund

Telefon: +49 (0)231 20 60 525

E-Mail: jakob.ohm@kommende-dortmund.de

Cena

Príspevok účastníka za ubytovanie a stravu je 10 €. 

Ostatné náklady hradí organizácia SocioMovens. 

Možnosť prihlásenia sa

Záujemcov prosíme, aby sa prihlásili do 15. júla 2017 

u Petra Nákačku (nakacka@kapitula.sk), 

Pavla Fedorku (pavol.fedorko82@gmail.com) alebo 

u Antónii Jakubcovej (nona.jakubcova@gmail.com).

Naši spolupracovníci

Projektové týždne na Slovensku realizované 

organizáciou SocioMovens a 

CrossCulturalYouthMeeting

Ružomberok – Škutovky,   
29.9.-1.10.2017

giving europe a soul
sociomovens
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17Program 
podujatia 

Idea spoločného 
hudobného 

predstavenia

Cieľom podujatia je vzájomné spoznanie sa účast-
níkov rôznych projektových týždňov, ktoré sa na Slo-
vensku zrealizovali, a tiež vytvorenie spoločenstva 
mladých na Slovensku, ktorí sa angažujú v sociálnej 
oblasti. Stretnutie zároveň chce prehĺbiť duchovnú 
výmenu skúseností so žitím mesačného motta, ktoré 
pripravuje organizácia SocioMovens. 

Vrcholom národného stretnutia mládeže bude spo-
ločné vystúpenie s členmi medzinárodnej skupiny 
GenRosso (Florencia), ktoré sa uskutoční 30. septem-
bra 2017. Mladí počas vystúpenia na javisku predsta-
via publiku výsledky workshopov, na ktorých počas 
dňa pracovali. 

Spoločne s umelcami skupiny GenRosso budú môcť 
účastníci v rámci rozličných workshopoch cvičiť tance a 
piesne. Tak vznikne pôsobivý hudobný program, ktorý 
potom mladí na javisku predstavia publiku. Účastníci 
si budú môcť takto nielen otestovať vlastné umelecké 
schopnosti, ale hlavne si odniesť silný zážitok, ktorý už 
mnohých mladých z celého sveta pohol a nadchol po-
čas projektu Streetlight.

„Spôsobilo mi to veľa radosti.  
To sú spomienky, ktoré mi už nikto nevezme.“ 

(Účastníčka mládežníckeho muzikálu Streetlight)

Národné stretnutie mládeže sa tak stane skúsenosťou, 
ktorá prekračuje hranice a vďaka ktorej budú môcť 
mladí Slovenska ďalej spoločne rásť. 

pamätáte si ešte na sociálno-etické projektové týždne, na ktorých 

ste sa mohli so svojou triedou zúčastniť? Spomínate si občas na 

spoločné zážitky, stretnutia a modlitby?

Pre niektorých z vás sú zrejme tieto dojmy ešte čerstvé a živé.  

U iných možno už upadli do zabudnutia. Veď toľko nového sa od-

vtedy udialo. 

O to viac ma teší, že vás môžem pozvať, aby sme sa opäť uvideli 

počas veľkého národného stretnutia mládeže, ktoré sa usku-

toční 29. 9. – 1. 10. 2017. Na tomto stretnutí spoznáte mnohých 

žiakov a študentov, ktorí sa zúčastnili na niektorom z projektových 

týždňov realizovaných na Slovensku a budete môcť zdieľať s nimi 

svoje skúsenosti. Zároveň vám ako „zlatý klinec programu“ po-

núkame možnosť spolupracovať počas rozličných workshopoch 

s muzikantmi so skupiny GenRosso, ktorých ste viacerí z vás spo-

znali v Berlíne  počas podujatia „Cross Cultural Youth Meeting“, a 

tak na konci stretnutia preniesť naše spoločné motto „Giving 
Europe a Soul“ doslova na javisko. 

prelát Dr. Peter Klasvogt
riaditeľ sociálneho inštitútu 
Kommende Dortmund

Milí mladí,


