
ABY SLOVENSKO
NEZAOSTÁVALO.

”Peter Šinály
Teach for Slovakia, ročník 2018

Prihlás sa do nášho 
programu už dnes.

POSUŇ SEBA
INŠPIRUJ ĎALŠÍCH

Leadership program 
a práca, ktorá dáva 
zmysel. 

Príležitosť pre absolventov VŠ:

teachforslovakia.sk
Teach for Slovakia

@teachforslovakia

info@teachforslovakia.sk

KOMUNITA.
ZMYSEL.
RAST.



Ďalšie výhody.

Inšpirácie pre tvoj vlastný projekt
Komunita lídrov z celého Slovenska: 
 100 účastníkov a absolventov
  lídri z biznisu: Accenture, Eset, T-systems 
  lídri z tretieho sektora: Nexteria,  ETP Slovensko
Tím ľudí, ktorí sú na jednej vlne
Absolventi zamestnaní na ministerstve,                
v biznise a v neziskovom sektore
Po dvoch rokoch ambasádorský program

240 hodín školení, 90 hodín mentoringu, 
minimálne 380 dní praxe 

Čo je Teach for Slovakia?

Teach for Slovakia je dvojročný full-time program 
osobnostného a profesionálneho rozvoja pre 
aktívnych absolventov vysokých škôl a mladých 
profesionálov na Slovensku, ktorí chcú prinášať 
zmeny do nášho vzdelávacieho systému, majú radi 
výzvy a chuť rozvíjať svoj potenciál.

Prečo existujeme

Byť súčasťou Teach for Slovakia je jeden 
z mojich najväčších snov, lebo verím, že (si) 
treba dávať šancu.

Z chudobných rodín na Slovensku len 4% ľudí 
ukončí vysokú školu (v porovnaní s OECD prie-
merom 23%), čo ďalej poháňa generačnú chudo-
bu. 

32% mladých u nás končí základnú školu bez 
základnej čitateľskej gramotnosti - nerozumejú 
obsahu písaného textu.

Na vedomosti z matematiky má u nás rodinné 
zázemie najväčší vplyv zo 70 krajín sveta.

V štátnej správe a ďalších sférach biznisu a 
mimovládneho sektora je nedostatok kvalitných 
ľudí, ktorí by viedli potrebné zmeny pre lepší 
vzdelávací systém.

A preto budujeme komunitu ľudí, ktorí spoločne 
pracujú na zmenách v školách i mimo nich, aby 
raz všetky deti mali šancu v živote uspieť.

Radka KOMŽÍKOVÁ
Teach for Slovakia, ročník 2018

Stážoval som v start-upoch aj v nadnárod-
ných �rmách. Čím dlhšie som tu bol, tým viac 
som sa sám seba pýtal: To je všetko? Intelek-
tuálne vyťažený, ale nesmierne pohodlný 
život?

Jano HORVÁTH
Teach for Slovakia, ročník 2018

ČO ŠTUDOVALI NAŠI ÚČASTNÍCI
A PREČO SA PRIHLÁSILI DO PROGRAMU
TEACH FOR SLOVAKIA?

Leadership program.

Garantované ročné ohodnotenie na úrovni 
platu absolventov VŠ 

Odborné stáže napríklad v Accenture, vo 
Forbes, u verejnej ochrankyne práv

Full-time práca vhodná pre absolventov

Možnosť pozitívne ovplyvniť život tých, ktorí to 
najviac potrebujú


