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LEERPROJECT 

(Vzdelávací projekt) 
 máš 12 až 18 rokov 
 a dostal/-a si sa do problémov, pretože si prekročil/-a nejakú hranicu a 

uvedomuješ si to  

Musíš sa preto zúčastniť vzdelávacieho projektu (leerproject), aby si sa 
naučil/-a rešpektovať platné pravidlá a neporušovať hranice ostatných. 
 
Spoločne sa budeme snažiť zistiť okrem iného: čo sa presne pokazilo, ako 
sa to stalo a čo môžeš urobiť preto, aby si sa tomu v budúcnosti vyhol/vyhla.  
 

AKO 
Toto zisťovanie… 
prebieha prostredníctvom týždenných rozhovorov s tvojím asistentom alebo 
účasťou na aktívnych a kreatívnych skupinových stretnutiach s mladými 
ľuďmi, ktorí sa nachádzajú v podobnej situácii. Každý mladý človek je iný, 
takže je každému človeku poskytnutá zodpovedajúca podpora a pomoc. Pri 
navrhovaní tvojho projektu berieme čo najviac do úvahy to, čo je pre teba 
dôležité, ale tiež počúvame priania tvojich rodičov a osoby, ktorá ťa na tento 
projekt odporučila. 

Poučiť sa z vlastných chýb... 
starostlivo si rozoberieme to, čo sa stalo, a budeme sa zaoberať aj škodami, 
ktoré si spôsobil/-a: škoda spôsobená obeti, sebe a ľuďom v tvojom okolí. 
Týmto spôsobom sa snažíme vyhnúť tomu, aby si sa znovu dostal/-a do 
problémov.  
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Na záver  

Vzdelávací projekt je úspešný, ak ... 
 vykazuješ dostatočné odhodlanie a motiváciu, to znamená aktívne 

premýšľanie a spoluprácu, 
 chodíš vždy včas, 
 dodržiavaš dohodnuté pravidlá, 
 uvedomíš si, čo spáchané skutky znamenali a aké mali dôsledky pre 

teba, obeť a tvoje okolie, 
 uvedomíš si, že si zodpovedný/-á za svoje vlastné správanie a jeho 

dôsledky, 
 uvedomíš si svoje vlastné správanie a dokážeš o ňom rozhodovať, 
 dokážeš stanoviť svoje hranice a spoznáš hranice ostatných ľudí, 
 nespáchaš žiadny ďalší trestný skutok. 

 
 

 


