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Zdá sa Vám, 
že proaktivita 
mladých ľudí 
stagnuje ? 



Mladí ľudia 
nevedia, čo chcú 
v živote 
dosiahnuť. 
Nepoznajú svoju 
víziu. 



Vnímate, že novým 
zamestnancom 
chýba chuť, 
motivácia a nie sú 
dobre pripravení 
na kariérny život ?



Postrehli ste, že 
sa mladí ľudia 
nezapájajú do 
inovácie svojho 
regiónu ?



• Zo Slovenska odíde zhruba každý desiaty absolvent 
vysokej školy 

• Na Slovensku sa eviduje od 4,6 % do 20 % 
nezamestnaných absolventov škôl 

• Slovenské školstvo nepodporuje u žiakov rozvoj kritického 
myslenia 

• Žiakom chýbajú základy soft-skills, ako je práca v tíme, či 
prezentačné zručnosti

Slovensko potrebuje proaktívnych 
ľudí v každom kraji



A práve preto je téma  
rozvoja študentov a 

mládeže kľúčová  

 



Predstavujeme vám  
program I AMbitious 

 



Naša vízia

Prepájame proaktívnych 
študentov s inšpiratívnymi 
profesionálmi, ktorí im 
predávajú svoje osobné aj 
kariérne vedomosti a 
skúsenosti, a tým 
prispievajú k prosperite 
svojho okolia



Naše hodnoty
Osobnostný rozvoj- usmerňovať a podporovať rozvoj študenta. 
Motivovať ho v jeho smerovaní  

Proaktivita- aktívne sa angažovať do aktivít mimo školy 

Pomoc druhým- vybudovať u študenta správne hodnoty 

Líderstvo- vyjadrovať svoje názory a využívať naplno svoj 
potenciál 

Inovatívnosť- “Thinking out of the box”- Pozerať sa na veci s 
novým, inovatívnym pohľadom 



Aktivity programu
Mentoringový program 
Mentor je profesionál v konkrétnej 
oblasti, ktorej sa chce študent venovať. 
Okrem toho pomáha študentovi rozvíjať 
svoje schopnosti, tvoriť zaujímavé 
projekty a pozitívne ho posunúť vpred.  

Výzva s mestom 
Študenti vnímajú negatívne niektoré veci v 
meste, no nevedia ako by ich mohli zlepšiť a 
najmä kto by im mohol pomôcť. Vďaka projektu 
v praxi s mestom môže študent svoj nápad s 
tímom svojich spolužiakov z I AMbitious, 
zrealizovať a vytvoriť adekvátne riešenie pre 
mesto.  

Projekt v praxi s firmou 
V tomto projekte sa študent naučí ako 
fungujú procesy vo firme. Okrem toho 
daná firma zadá študentom konkrétny 
projekt, na ktorom budú s tímom 
pracovať, a tým pomôžu zlepšiť daný 
proces vo firme.  

Dobrovoľníctvo 
Pre rozvoj svojho charakteru, sa študenti 
zapoja do dobrovoľníckych projektov, ktoré si 
budú vytvárať sami so svojím tímom, za 
pomoci koordinátorov. Študenti tak získajú iný 
pohľad a zbúrajú svoje predsudky.  



Aktivity programu
Prednášky 
Aby bol študent čo najviac pripravený 
na projekty v praxi a následne aj na tie 
vlastné, naučí sa vďaka kvalitným 
lektorom teoreticky, “ako na to”.  

Diskusie 
Zaujímaví, úspešní ľudia zo Slovenska 
budú prednášať o svojich profesijných 
príbehoch od ich začiatkov až po plány 
do budúcna. Študenti zistia, že keď 
naozaj chcú, všetko je zrealizovateľné.  

Vlastný projekt  
Výstupom celého programu je práca na 
vlastnom projekte každého študenta, s ktorým 
im pomôže ich mentor. Vlastný projekt má 
inovovať, zlepšovať, meniť svoje okolie a najmä 
posunúť študenta vpred.  



• Osobný rozvoj

Prínosy programu 
pre študentov

• Sieť kontaktov ambicióznych 
študentov a inšpiratívnych 
profesionálov z praxe

• Nájsť v sebe pozitívneho lídra pre 
spoločnosť

• Prednášky skúsených lektorov a 
diskusie s inšpiratívnymi ľudmi

• Zlepšenie soft-skills v otázkach 
time managementu, prokrastinácie, 
teamleaderstva, prezentačných 
zručností atď.



• Sebarozvoj 
• Dobrovoľníctvo & morálne hodnoty 
• Timemanagement & Prokrastinácia 
• Prezentačné & komunikačné zručnosti 
• Kritické myslenie 
• Práca v tíme 
• Finančná gramotnosť 
• Projektový management 
• Vytvor si vlastný projekt 
• Ako byť pozitívnym lídrom  
 

Preberané okruhy tém



Za podporu ďakujeme partnerom a lektorom z nasledujúcich organizácií:

Mediálny partneri:  



Ďakujeme za Váš čas  
Budeme radi, ak nás budete 

kontaktovať. 
+421 948 021 602 alebo info@iambitious.sk 
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