Pozývame Vás na valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční 5.-6.9.2020 v Škole v prírode
Huty v obci Huty.
Na tomto zasadnutí budeme schvaľovať zmeny stanov upravujúce najmä pôsobenie
regionálnych koordinátorov a koordinátoriek, ale pozrieme sa aj na vývoj v minulej sezóne
a predstavíme zmeny, ktoré nastanú v základoškolskom debatnom programe.
Okrem toho nás čaká aj voľba člena alebo členky výkonnej rady, voľba členky alebo člena
správnej rady a ombudsmana či ombudsmanky. V prípade záujmu o niektorú pozíciu
posielajte svoje kandidatúry a motivačné listy na vr@sda.sk.
Účasť hradíme 1 zástupcovi alebo zástupkyni z REGISTROVANÉHO klubu, účastníkom
a účastníčkam dobrovoľníckeho seminára, členom a členkám orgánov SDA. Ďalším
umožníme účasť vzhľadom na kapacitu. Zástupca alebo zástupkyňa klubu môže mať pod
18 rokov, ale neplnoletá osoba nemôže hlasovať. Ak sa nemôže zasadnutia valného
zhromaždenia Slovenskej debatnej asociácie zúčastniť vedúci alebo vedúca klubu, ani
plnoletý zástupca alebo zástupkyňa vedúceho alebo vedúcej klubu (uvedená na registrácii
klubu do SDA), môže vedúci alebo vedúca klubu splnomocniť na zastupovanie iného
plnoletého člena či členku klubu alebo zástupcu či zástupkyňu iného klubu (zástupca či
zástupkyňa jedného klubu môže zastupovať najviac 2 iné kluby). Splnomocniť na
zastupovanie klubu nemôže iného člena alebo členku SDA, ktorá nespĺňa vyššie uvedené
podmienky. Splnomocnenie nájdete v prílohe k tomuto dokumentu. Prineste si ho so
sebou alebo ho doručte do konca augusta do kancelárie SDA.
Podklady na valné zhromaždenie nájdete v tejto zložke. Budeme ich priebežne dopĺňať
a finálna verzia všetkých podkladov bude prístupná najneskôr do 31. augusta 2020.
Informácie ohľadom ubytovania: Škola v prírode Huty sa nachádza na rozhraní regiónov
Oravy a Liptova v rovnomennej dedine ležiacej neďaleko Liptovského Mikuláša. Viac
informácií o zariadení nájdete na stránke www.skolavprirodehuty.sk.
Registrácia na podujatie bude prebiehať do 27.8.2020 do 23:00. Registrovať sa môžete na
tomto odkaze. Všetci účastníci a účastníčky musia so sebou priniesť podpísané
Prehlásenie o stravovacích obmedzeniach, bezinfekčnosti a zdravotnom stave
(formulár vytlačte obojstranne a ak ešte nemáte 18 rokov, dajte ho podpísať zákonnému
zástupcovi alebo zástupkyni).
Hlavným organizátorom podujatia je Filip Šiška. Svoje otázky a pripomienky môžete
adresovať na siska@sda.sk, prípadne na +421 949 037 475.
Tešíme sa na Vašu účasť!

Pozývame Vás na trénerský seminár, ktorý sa uskutoční 2.-4. 9.2020 v Škole v prírode
Huty v obci Huty.
Pod vedením skúsených lektorov a lektoriek SDA sa budete pripravovať na úspešné
vedenie klubu. Medzi témy patria príprava a vedenie stretnutí klubu, prístupy k tréningu,
vysporiadanie sa s neštandardnými situáciami apod.
Tento seminár pomáha nielen samotným klubom pri ich chode, ale aj celému debatnému
programu pri zvyšovaní kvality. Je preto veľmi dôležité, aby kluby vyslali aspoň jedného
zástupcu alebo zástupkyňu na tento seminár. Maximálny počet účastníkov a účastníčok
z jedného klubu je 2.
Podujatie bude rozdelené na dve kategórie:
• štandardný seminár – určený pre tých, ktorí ešte trénerský seminár neabsolvovali
(noví tréneri a trénerky už fungujúcich klubov a trénerky a tréneri nových klubov)
• pokročilý seminár – určený pre tých, ktorí si už klasickým seminárom prešli
v sezóne 2019/2020
Účastnícky poplatok pre trénerský seminár je stanovený na 20€. V tejto sume je zahrnutá
strava a ubytovanie. Poplatok uhraďte na účet Slovenskej debatnej asociácie (IBAN: SK40
1100 0000 0026 6545 5121) do 31.8.2020. Do správy pre adresáta uveďte „TS20 priezvisko“.
V odôvodnených prípadoch, keď si niekto nemôže poplatok dovoliť, je možné pristúpiť
k jeho zníženiu či odpusteniu. Stačí napísať na adresu fond@sda.sk. Žiadosti o zníženie
poplatku posudzujeme individuálne a informácie v rámci tejto žiadosti bude dôverné.
Registrácia na podujatie bude prebiehať do 26.8.2020 do 23:00. Registrovať sa môžete na
tomto odkaze. Všetci účastníci a účastníčky musia so sebou priniesť podpísané
Prehlásenie o stravovacích obmedzeniach, bezinfekčnosti a zdravotnom stave
(formulár vytlačte obojstranne a ak ešte nemáte 18 rokov, dajte ho podpísať zákonnému
zástupcovi alebo zástupkyni).
Aktualizované informácie aj s detailmi o programe, časoch príchodov a odchodov apod.
budeme aktualizovať na facebookovej udalosti. Hlavnou organizátorkou podujatia je Ivana
Ivanová. Svoje otázky a pripomienky môžete adresovať na ivanova@sda.sk, prípadne na
+421 910 163 573.
Tešíme sa na Vašu účasť!

Pozývame Vás na dobrovoľnícky seminár, ktorý sa uskutoční 1.-4.9.2020 v Škole
v prírode Huty v obci Huty.
Ako každý rok, aj tento zahajujeme debatnú sezónu dobrovoľníckym seminárom, ktorý je
spojený s trénerským seminárom a valným zhromaždením. Seminár je určený pre
záujemcov a záujemkyne o dobrovoľnícke pozície, cez ktoré spoločne pomáhame v šírení
kritického myslenia, občianstva a otvorenosti medzi mladých ľudí na celom Slovensku.
Radi medzi nami uvidíme nové tváre, ale aj tých, ktorí si už dobrovoľnícke pozície
v minulosti vyskúšali a zapáčili sa im. Pre predstavu, čo zahŕňa dobrovoľnícka práca
v našej organizácii, si môžete už čoskoro pozrieť výzvy na aktuálne dobrovoľnícke pozície
pre túto sezónu (sledujte sociálne siete SDA).
Účastníci a účastníčky sa môžu tešiť nielen na zoznamovanie sa s aktuálnymi výzvami,
ktorými prechádza SDA, ale aj na stretnutie sa s novými dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami
a bohaté teambuildingové aktivity v krásnom prostredí na pomedzí Oravy a Liptova.
Podujatie bude rozdelené na dve kategórie, ktoré sa budú v rôznych bodoch schádzať a
rozchádzať:
● štandardný seminár – určený pre tých, ktorí nemajú ešte s dobrovoľníctvom v SDA
skúsenosti, ale radi by sa zapojili hoci aj nevedia presne, ktorá pozícia by bola pre
nich vhodná
● pokročilý seminár – pre tých „ostrieľanejších“, ktorí si už vyskúšali strasti a slasti
práce v SDA a chcú aj v tejto sezóne pridať ruku k dielu
Registrácia na podujatie bude prebiehať do 26.8.2020 do 23:00. Registrovať sa môžete na
tomto odkaze. Všetci účastníci a účastníčky musia so sebou priniesť podpísané
Prehlásenie o stravovacích obmedzeniach, bezinfekčnosti a zdravotnom stave
(formulár vytlačte obojstranne a ak ešte nemáte 18 rokov, dajte ho podpísať zákonnému
zástupcovi alebo zástupkyni).
Aktualizované informácie aj s detailmi o programe, časoch príchodov a odchodov apod.
budeme aktualizovať na facebookovej udalosti.
Hlavným organizátorom podujatia je Filip Šiška. Svoje otázky a pripomienky môžete
adresovať na siska@sda.sk, prípadne na +421 949 037 475.
Tešíme sa na Vašu účasť!

