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Vážené dámy, vážení páni! 

 

Chceme vám touto cestou ponúknuť  informácie a príp.  spoluprácu  na dve aktuálne témy       - 

a síce „vzťahová kultúra“ a tzv. „nová autorita“, ktoré sa presadzujú v posledních rokoch v EU. 

Naša skupina (WORKRELATIONS), ktorá je spoločným projektom Občianskeho združenia Práca 

a vzťahy (SK) a Initiative fuer mobbingfreie Gerundheit (DE), sa týmto témam venuje podrobne, 

systematicky a už dlhšiu dobu. Niektoré informácie na toto téma sme už zverejnili aj na 

webovej adrese www.vztahovna.online.   

V súčasnej dobe ponúkame skupinám, organizáciám a hlavne školám na Slovensku stretnutie 

(workshop), v ktorom sa medziľudským vzťahom a  vzťahovej kultúre venujeme podrobnejšie.  

Robíme tak cestou projekcie nášho autorského videa Vodou porobené s následným  

dotazníkom a príp. aj videoanketou k tomuto videu, ale nielen... (pozri dotazník v prílohe). 

Cieľom nášho snaženia je tak aj (z)mapovanie názorov ľudí – a hlavne mladých ľudí – na 

problematiku a význam medziľudských vzťahov atp. v súčasnej slovenskej spoločnosti. 

Po vyplnení a spracování dát z dotazníkov môže nasledovať prezntácia, v ktorej zoznámime 

účastníkov workshopu s výsledkami nášho dotazovania a tiež s tým, čo vlastne predstavujú 

pojmy vzťahová kultúra a nová autorita príp. aj ako k nim ich autori dospeli. Súčasťou takého 

stretnutia však môže byť samozrejme aj diskusia a hľadanie odpovedí na niektoré ďalšie otázky 

„o vzťahoch medzi ľuďmi“, ktoré nám účastníčky a účastníci workshopu budú chcieť položiť . 

Ankety a diskusie na Vašej škole sa zúčastní aj psychologička Mgr. Magda Papánková.  

Dajte nám láskavo vedieť, či máte o takéto stretnutie - v prostredí vašej školy (skupiny, 

organizácie, atď.) príp. inde - ďalší  záujem a radi s Vami dohodneme ďalší postup a termín.  

Ďakujeme a tešíme sa na naše ďalšie kontakty. 

 

S pozdravom 

PhDr. Pavel Beňo (za skupinu Workrelations) 

E-mail: info@vztahovna.online; pavel.beno@vztahovna.online 
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