
Milý záujemca o štúdium v Škole pre pracovníkov s mládežou,

tešíme sa z Tvojho záujmu o desaťmesačný školiaci program Školy pre

pracovníkov s mládežou (ŠPM), organizovaný Tréningovým Centrom Kompas. Program

je otvorený pre účastníkov zo všetkých protestantských denominácií. Pripravujeme ho

pre konkrétne potreby jeho potenciálnych účastníkov. Nakoľko vyžaduje nemalé nároky

na zdroje (ako ľudské, tak i finančné) a radi by sme tiež udržali jeho dobrú úroveň, do

programu v školskom roku 2021/22 plánujeme prijať najviac 14 nových študentov.

Čo ponúkame?

Tento ročník bude špeciálny v tom, že je zameraný na vedúcich tímov a služieb.

Radi by sme ti pomohli v mapovaní tvojej služby, porozumení toho, kde sa nachádza, a v

ďalších krokoch smerujúcich k zdravému rastu služby v tvojom miestnom zbore.

Radi by sme ťa inšpirovali, priniesli nové nápady a viedli ku kreativite.

Uvedomujeme si, že byť vedúcim tímu alebo služby je neľahká, ale vzácna úloha a

preto by sme ti chceli pripraviť rok, kedy dostaneš nové výzvy a vedomosti do služby,

zároveň rok, kedy spoznáš nových priateľov a modlíme sa slovami Pavla: “kiež ste

naplnení poznaním Jeho vôle vo všetkej múdrosti a duchovnej rozumnosti, aby ste chodili

hodní Pána, na Jeho úplnú ľúbosť, prinášajúc ovocie v každom dobrom skutku, rastúc v

poznaní Boha,...” (Kolosenským 1,9 – 10)

Termíny stretnutí Školy pre pracovníkov s mládežou 2021/22 sú tieto:

ŠPM 1. stretnutie: 17. – 19. september 2021

ŠPM 2. stretnutie: 14. – 17. október 2021 (Pracovná cesta)

ŠPM 3. stretnutie: 3. – 5. december 2021

ŠPM 4. stretnutie: 14. – 16. január 2022

Tréningový víkend tímov 1: 11. – 12. február 2022

ŠPM 6. stretnutie (online): 4. – 6. marec 2022

Konferencia pracovníkov s mládežou: 24. – 27. marec 2022

ŠPM 7. stretnutie: 29.apríl – 1. máj 2022

Tréningový víkend tímov 2: 20. – 21. máj 2022

Slávnostné ukončenie ŠPM: 9. – 12. jún 2022



V pozícii lektorov budem stáť ja, Denisa Harčarová, spolu s pracovníkmi TCK

(Barbora Benešová, Amy Chase, Daniel Harčar, Daniel Skonc, Zac Shepperson, Mark

Chase) a stážistami TCK (Mark Abrman, Šimon Kolesár, Tabita Elijaš).

Účastníkom programu bude TCK hradiť náklady na stravu a ubytovanie počas

ŠPM v Kompase v Žiline, študijné materiály a našu spoločnú pracovnú cestu. Cestovné

náklady spojené s programom (cesta z tvojho bydliska do Žiliny) si študent hradí sám.

Od každého účastníka ŠPM, resp. jeho zboru, očakávame, že uhradí školné vo výške 200

eur za celé štúdium (september – jún). Finančne zle situovaným študentom môžeme po

vzájomnej dohode poskytnúť pomoc za účelom úhrady školného, prípadne jeho časti.

Prijatí študenti uhradia školné do konca roku 2021, po vzájomnej dohode je školné

možné hradiť i štvrťročne alebo mesačne.

Všeobecné očakávania od študentov ŠPM:

Uchádzač musí byť vedúci tímu alebo služby alebo sa na takúto rolu pripravovať.

(mládež, dorast, služba konfirmandom, táborová služba,...)

● Pozitívny prístup k študijným povinnostiam

● Dôkladná príprava a poctivé plnenie domácich úloh

● Dostatočná dochádzka (študent je ospravedlnený len z jedného stretnutia ŠPM

počas celého štúdia)

● V prípade neúčasti o tom oboznámi riaditeľku Denisu Harčarovú  v dostatočnom

časovom predstihu (min. 3 dni pred stretnutím)

● Účasť na Tréningovom víkende tímov (TVT), plánovanom na február  a máj 2022

spolu so svojim tímom

● Účasť na KPM ako dobrovoľník

● Ochota a nasadenie aplikovať získané vedomosti a zručnosti v domácej službe

● Zapojenie sa do aktivity „Adoptuj si študenta ŠPM“ (tréning support raisingu) –

keďže školné pokrýva iba časť nákladov, zvyšok sa snažíme doplniť

prostredníctvom oslovovania ochotných darcov. Ak máte záujem o podrobnejšie

informácie, môžete napísať na denisa.harcarova@tckompas.sk.



Očakávania výsledkov študentov ŠPM:

● Vypracovanie písomných domácich úloh zadaných jednotlivými vyučujúcimi

● Vypracovanie praktických úloh na základe zadania

● Proaktivita v stretávaní sa s mentorom aj mimo ŠPM víkendov

● Písomné testy z jednotlivých predmetov  (jún 2022)

● Vypracovanie a odovzdanie Záverečnej práce v rozsahu 10 – 15 strán na

ľubovoľne zvolenú tému alebo Účasť na Praktickej záverečnej práci v niektorom z

projektov TCKompas (napr. KECY, EXIT, Fusion,...)

Prehlásenie k štúdiu:

Odovzdaním prihlášky na ŠPM beriem na vedomie, že študijný program ŠPM

vyžaduje veľké náklady na jeho realizovanie, rovnako ako z mojej strany, tak aj zo strany

TCKompas, a preto sa zaväzujem, že urobím všetko preto, aby som ho úspešne

ukončil/a.

Ako sa prihlásiť?

Záväznú prihlášku, ktorú nájdeš na www.tckompas.sk, je potrebné poslať do

konca mája (1. kolo) alebo do konca júna (2. kolo) 2021 na adresu TCKompas alebo

mailom na denisa.harcarova@tckompas.sk.

V prípade, že by si mal akékoľvek ďalšie otázky, iste sa ohlás a daj nám vedieť.

Kontakt je: Denisa Harčarová, 0915/034 593, denisa.harcarova@tckompas.sk, TCK OZ,

Vojtecha Spanyola 37, Žilina 010 01.

Veríme, že po prečítaní “všeobecných očakávaní” si pre štúdium nadšený ešte viac

ako doteraz. Bude to makačka, ale čaká ťa rok, kedy sa naučíš mnoho nového – o sebe,

Pánu Bohu, o službe,... Čaká ťa rok, kedy budeš môcť pracovať na svojom charaktere a

nechať Ježiša, aby ťa premieňal ešte viac na svoj obraz. Čaká ťa rok nových priateľstiev,

neľahkých výziev a domácich úloh mimo tvojej komfortnej zóny.

A načo to všetko? Aby Božie kráľovstvo rástlo. Aby Kristus bol oslávený tým, že

prinášame ovocie, ktoré zostáva.

Modlíme sa a našou túžbou je, aby aj prostredníctvom Školy pre pracovníkov s

mládežou sme mohli inšpirovať a trénovať mládežníckych vedúcich a pomáhať im pri

výchove ďalšej generácie nasledovníkov Krista v cirkvi.

PhDr. Denisa Harčarová (riaditeľka ŠPM)

http://www.tckompas.sk/
mailto:denisa.harcarova@tckompas.sk

