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Číslo projektu Názov projektu Subjekt Kraj Schválený grant Rozhodnutie Výberovej komisie Popis podporeného projektu

SK-11-E105-2013-R3 See me Great things happens - NS Košický 11 889 € A

Neformálna skupina Good thinks happens z Košíc  sa snaží byť aktívnou v oblasti 

ľudských práv a práci s mladými. Cieľom projektu je poskytnúť možnosť jeho 

účastníkom pochopiť rovnosť všetkých ľudí a to cez pochopenie ľudských práv, 

s dôrazom na právo na život a morálku. Ďalej má rozšíriť obzory a dať nové 

pohľady na problematiku s možnosťou zamyslieť sa nad právom na život v 

rôznych rovinách. Projekt sa má konať v Košiciach za účasti 24 mladých ľudí z 

Poľska, Talianska, Rumunska a Slovenska a potrvá 8 dní.

SK-11-E136-2013-R3 We are change! Mládežnícky parlament Stará Ľubovňa Prešovský 18 270 € A

Mládežnícky parlament Stará Ľubovňa predkladá projekt multilaterálnej 

mládežníckej výmeny. Počas 8 dní sa bude skupina 40 mladých ľudí z 5 krajín 

(Írsko, Španielsko, Taliansko, Česko a Slovensko) neformálne vzdelávať v téme 

participácia mladých ľudí. Ciele projektu sú nasledovné: urobiť prieskum 

potrieb mladých ľudí, informovať o Agende 2020, získať kompetencie pre 

aktívne občianstvo, pochopiť princípy neformálneho vzdelávania a šíriť 

myšlienku aktívnej participácie na spoluvytváraní mládežníckej politiky. Medzi 

aktivitami sú diskusie, aktivity na interkultúrne učenie, tvorba prezentačných 

materiálov o potrebách mladých ľudí v Európe a o možnostiach ich zapojenia 

do rozhodovacích procesov, záverečná prezentácia výstupov na verejnosti.

SK-11-E131-2013-R3 Be in my skin for a while Združenie mladých rómskych žien - NS Košický 10 796 € A

Projekt predkladá neformálna skupina, ktorá vznikla z dôvodu priateľstiev a 

vzájomnej pomoci mladých Rómiek v okrese Michalovce. Predkladaný projekt 

je multilaterálna výmena (SK-9, CZ-7, 

HU-7, RO-7) s trvaním 7 dní. Cieľom projektu je podporiť dialóg medzi Rómami 

a Nerómami, podporiť toleranciu inakosti, nediskrimináciu a inklúziu. Projektu 

sa za každú skupinu zúčastnia 4 Rómovia a 4 Nerómovia. Aktivity projektu: 

prednášky na témy ako história Rómov, ľudské práva, antidiskriminačný zákon, 

tipy riešenia diskriminácie, rolové hry zamerané na rodovú rovnosť, 

diskrimináciu Rómov, diskusie.

SK-11-E97-2013-R3 WithAMin eU STEP - Society for territorial progress Prešovský 16 740 € A

Občianske združenie STEP si podáva projekt multilaterálnej výmeny, kde 

partnermi budú mladí ľudia (4) a jeden mládežnícky vedúci z SK, TR, RO, BG, PT 

a HR. Témou projektu sú asimilácia, integrácia a migrácia. Cieľom tejto výmeny 

je nájsť riešenia ako integrovať mladých ľudí do spoločnosti, ako sa cítia ľudia, 

ktorí vyznávajú iné napríklad náboženstvo vo väčšinovej 

spoločnosti. Výmena má trvať sedem dní a má sa konať na Sninských 

Rybníkoch.

SK-11-E106-2013-R3 Distance makes no difference Ad hoc, o.z. Bratislavský 27 580 € A

Multilaterálnej mládežníckej výmeny sa majú zúčastniť účastníci z krajín SK, HU, 

TR, BG, ES, BE, CZ. Z každej krajiny po 5 mladých ľudí plus jeden mládežnícky 

vedúci. Aktivity výmeny majú trvať 14 dní a konať sa bude vo Fiľakove. Cieľom 

celej výmeny je eliminovať zvyšky predsudkov v 

spoločnosti voči jednotlivým kultúram krajín Európy. Tento cieľ má byť 

naplnený v dvoch fázach, a to v prípravnej fáze a v realizačnej fáze počas 

predstavenia v škôlke a v dome dôchodcov a v dome kultúry.

SK-11-E99-2013-R3 Media and young people in the 21st century KAM - NS Košický 11 480 € A

Projekt predkladá neformálna skupina KAM. Ide o prvoaplikanta z Košíc. 

Predložený projekt je trilaterálnou výmenou Slovenska (9+1), Turecka (9+1) a 

Česka (9+1). Hlavnou témou sú média a informačné technológie. Cieľom je 

prostredníctvom rôznych aktivít dosiahnuť lepšie pochopenie 

toho ako fungujú médiá, ako pracovať s informáciami, ako sa kreatívne 

vyjadrovať a nenechať sa manipulovať . Medzi hlavné aktivity patria: 

workshopy, hry, prezentácie, diskusie, realizácia ankety a 

pod. Výmena je naplánovaná na 9 dní.

Akcia 1.1. Mládežnícke výmeny



SK-11-E117-2013-R3 Use Your Creativity Ulysses - NS Košický 19 490 € A

Projekt predkladá neformálna skupina mladých ľudí z Košíc, skupina priateľov a 

známych, ktorí sa stretávajú raz za týždeň. Predkladaný projekt je multilaterálna 

výmena (SK-10, BG-10, TR-10, PL-

10) s trvaním 10 dní. Hlavnou témou projektu je nezamestnanosť mladých ľudí, 

cieľom projektu je podporiť kreativitu a podnikavosť mladých ľudí so 

zameraním na trh práce. Aktivity projektu: aktivity na podporu interkultúrneho 

učenia, workshopy prepojené na tému projektu ako napr. ako správne písať CV, 

prezentácia situácie v jednotlivých krajinách, simulácia pohovoru do 

zamestnania, moderovaná diskusia s úspešnými ľuďmi, aktivita Infostad pre 

verejnosť, prezentácia MvA a Youthpassu.

SK-11-E124-2013-R3 „Minorities with major priorities” NS "Mesto živých" Prešovský 14 805 € A

Neformálna skupina Mesto živých podáva projekt multilaterálnej mládežníckej 

výmeny. Ide o projekt, ktorý by mal trvať 3 mesiace. Aktivity projektu by mali 

trvať 10 dní. Keďže ide o multilaterálnu 

výmenu projektu sa majú zúčastniť skupiny zo Slovenska (11+1vedúci skupiny), 

Poľska (10+1 vedúci), Česka (10+1 vedúci) a Rumunska (11+1 vedúci). Hlavnou 

témou projektu je tolerancia. Cieľom projektu je hľadanie hodnoty a prínosu 

menšín, hľadanie spôsobov ako byť viac viditeľní v spoločnosti, v jednotlivých 

krajinách. Medzi aktivity tvoria príprava plagátov, mini divadielok 

prostredníctvom ktorých poukážu na sociálne problémy a situácie, ktorým 

mladí ľudia čelia každý deň.

SK-11-E126-2013-R3 Connect europe experience Európania proti prúdu NS Košický 11 084 € A

Projekt predkladá NS 17-25 ročných mladých ľudí z Košíc zaujímajúcich sa o 

politológiu. Zúčastňovali sa spolu na rôznych politických besedách a na jednej z 

nich prostredníctvom ankety zistili, že mladí ľudia majú veľmi slabú 

informovanosť o voľbách do Európskeho parlamentu, ktoré sa majú uskutočniť 

v r. 2014. Preto sa rozhodli spolu s českými partnermi 

zorganizovať bilaterálnu mládežnícku výmenu, v ktorej sa chcú zamerať na dva 

hlavné ciele: 1.Informovať a oboznámiť mladých ľudí z okolia, že v r. 2013 

prebieha ( v čase realizácie prebiehal) Európsky rok občanov 

2. Informovať o voľbách do európskeho parlamentu, ktoré sa uskutočnia v roku 

2014. Výmeny sa zúčastní 31 účastníkov a potrvá 9 dní. Prebehne i prípravná 

návšteva.

SK-11-E135-2013-R3 WATeR IS LIFe
TYMIÁN ekologické, vzdelávacie a 

mládežnícke centrum
Banskobystrický 13 119 € A

Projekt predkladá organizácia TYMIÁN. Majú skúsenosti s projektmi nielen ako 

partneri, ale aj organizátori. Projekt mládežníckej výmeny predkladajú v 

spolupráci s Maďarskom, Rumunskom, Litvou a Českom. Projekt sa bude 

realizovať v Kremnici a zúčastní sa ho 25. Počas 8 dní sa chcú zamerať na 

mapovanie problémov vody z lokálneho aj globálneho hľadiska. Projekt 

chce ukázať účastníkom komplexný proces od monitorovania vodných zdrojov 

až po prezentáciu výsledkov lokálnej samospráve - občianska participácia spolu 

so štruktúrovaným dialógom v jednom.

SK-11-E93-2013-R3 Young citizen in the middle of the europe 2014 Mladý Občan - NS Košický 0 € N

SK-11-E109-2013-R3 DRUM – Dawn of Rainbow Undiscovered Miracle ACHO - Aktívne chvile oddychu - OZ Bratislavský 0 € N

SK-11-E132-2013-R3 My thing Preži.sk -NS Košický 0 € N
SK-11-E134-2013-R3 Go ahead! Detská organizácia FÉNIX o.z. Bratislavský 0 € N
SK-11-E127-2013-R3 Similarity in Diversity part II. Informal group Multi-Kulti Banskobystrický 0 € N
SK-11-E115-2013-R3 TRI-P  (Povesť, Plenér, PÁNOráma) Stredná Umelecká Škola Trenčín Trenčiansky 0 € N
SK-11-E133-2013-R3 Be tolerant! Progresívna škola Trenčiansky 0 € N

SK-11-E121-2013-R3
explore the Music! Meet the european musical 

youth

Central european Forum for Music, 

Art and Culture
Trenčianský 0 € N

SK-11-E98-2013-R3  Športom a vášňou za zdravým životom Alžbera Gulová - NS Nitriansky 0 € N
SK-11-E138-2013-R3 IDEŠ HORE NA DEDINE! IDEŠ HORE - NS Žilinský 0 € N

SK-11-E139-2013-R3
Summer Camp of Human Rights II: Rodová rovnosť 

a Anti-diskriminácia
Amnesty International Slovensko - OZ Bratislavský 0 € N

SK-11-E129-2013-R3
You can do it too!!! - Sport as a tool of social 

inclusion
CVČ - Regionálne centrum mládeže Košický 0 € N

SK-11-E95-2013-R3 My Little Country 
Stredná odborná škola, Nové Mesto 

nad Váhom
Trenčiansky 0 € N



SK-11-E108-2013-R3 More Sport, Clear Minds, Bright Future Active Youngsters - NS Bratislavský 0 € N
SK-11-E128-2013-R3 Ukáž mi cestu Nezastaviteľní - NS Košický 0 € N
SK-11-E119-2013-R3 Youth for nature, nature for everyone ESTRA fundation n.o. Žilinský 0 € N

SK-11-E113-2013-R3
Hand ŠeJK - Cehraničný výmenný pobyt mladých a 

začínajúcich curlerov
CURLING, o.z. Bratislavský 0 € N

SK-11-E140-2013-R3 Use Your Opportunities Enjoy The Ride o.z. Košický 0 € N

SK-11-E111-2013-R3
environmental Cleaning Adventure to Recharge 

Nature
Nature Rangers Košický 0 € N

SK-11-E104-2013-R3 Všetci sme rovní.
Slovenská asociácia pre ekonomiku, 

solidaritu a kultúru - OZ
Banskobystrický 0 € N



Číslo projektu Názov projektu Subjekt Kraj Schválený grant

Rozhodnutie 

Výberovej 

komisie 

Popis podporeného projektu

SK-12-E171-2013-R3 Titul nestačí V.I.A.C. Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže Žilinský 5 100 € A

V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže predkladá projekt mládežníckej iniciatívy s názvom "Titul nestačí" z 
Trstenej. Projekt usiluje o riešenie nezamestnanosti mladých ľudí na Orave. 4 organizátori projektu zorganizujú 3 

workshopy zamerané na rozvoj kompetencií, pripravia možnosti stáží a exkurzií vo vybraných firmách. 

SK-12-E170-2013-R3 Dá sa to aj lepšie... RTV Orava - NS Žilinský 6 000 € A

Projekt mládežníckej iniciatívy si podáva neformálna skupina RTV Orava pod názvom Dá sa to aj lepšie. Projekt je 
pokračovaním predošlej úspešnej iniciatívy. Cieľom projektu je práca s lídrami respektíve s mládežníckymi lídrami, 

aby boli kompetentní pracovať a hlavne zaujať mládež oravského vidieka.  

SK-12-E127-2013-R3 Zamestnanie mladým Zamestnanie mladým - NS Trnavský 5 100 € A

Projekt predkladá neformálna skupina mladých ľudí z Trnavy, ktorí chcú riešiť problém nezamestnanosti mladých 
ľudí v regióne. Ide o štyroch mladých ľudí, ktorí plánujú osloviť a vybrať 20 nezamestnaných ľudí, ktorým chcú 

poskytnúť sériu školení, prostredníctvom ktorých získajú mladí ľudia nové zručnosti a schopnosti, ktoré môžu v 
ideálnom prípade vyústiť do vlastných podnikateľských aktivít. Okrem samotných školení sa uskutoční ešte 

stretnutie s úspešnými podnikateľmi, s ktorými budú môcť mladí ľudia diskutovať. Aktivity projektu sa uskutočnia 
v priebehu šiestich mesiacov.

SK-12-E161-2013-R3 Kabaret Retro band - NS Prešovský 5 600 € A

Projekt národnej mládežníckej iniciatívy podáva neformálna skupina Retro band zo Spišskej Belej, ktorú tvorí 10 
mladých ľudí stretávajúcich sa v mládežníckom klube Face Club. Termín realizácie projektu je 1.2.2014-1.6.2015 - 

rok aj 4 mesiace. Hlavným cieľom projektu „Kabaret“ je priblíženie našej a európskej histórie mládeži blízkym 
jazykom, neformálnym, vtipným a zážitkovým spôsobom. Raz mesačne plánuje skupina usporiadať stretnutie, na 

ktorom sa bude hovoriť o významných udalostiach, osobnostiach, hudbe a kultúre jednotlivých desaťročí v 20. 
storočí. Projekt „Kabaret“ je zameraný hlavne na mladých ľudí, ktorí sa prídu neformálnym a zábavným spôsobom 
dozvedieť niečo o slovenskej a európskej histórií, ale aj na starších obyvateľov mesta, ktorí si prídu zaspomínať na 

prežité roky svojej mladosti, čo napomôže lepšiemu pochopeniu a odstráneniu medzigeneračných rozdielov. 
Súčasťou projektu je aj vytvorenie "Kabaretného kútika" v ktorom mladí spoznajú kúsok histórie 20. storočia a 

starší v ňom nájdu niečo zo spomienok svojho života. Skupina plánuje využívať pomoc koučky.  

SK-12-E124-2013-R3 BioDharma, zdravie z prírody ALGAE - NS Trenčianský 6 000 € A

Projekt podáva NFS ALGAE. Je to skupina dobrovoľníkov, ktorých spája záujem o zdravý životný
štýl a zdravé stravovanie. Žiadateľ je prvoaplikant. Snahou Algae je vytvorenie priestoru na stretávanie mladých 
ľudí zo záujmom o zdravý životný štýl a zdravé stravovanie. Cieľom projektu je propagácia zdravého životného 

štýlu a propagácia zdravého stravovania medzi mladými ľuďmi. Program sa skladá z workshopov, diskusií, 
prednášok a skupinovej práce. Do projektu je priamo zapojených 6 mladých ľudí – členov neformálnej skupiny vo 
veku od 18 do 30 rokov. Aktivity v rámci národnej mládežníckej iniciatívy sa uskutočnia mestách: Kľačno, Bojnice, 

Prievidza v období od 01/01/2014 do 15/04/2015.

SK-12-E168-2013-R3 Trenažér: Tréningové centrum samostatného života O.z. Barlička Prešovský 6 000 € A

Projekt predkladá združenie Barlička, ktoré sa zameriava na integráciu zdravotne handicapovanej mládeže do 
života spoločnosti. Skupinu mladých ľudí tvoria 4 členovia, ktorí sú aktívni v rámci združenia, pričom traja zo 

skupiny sú mladí ľudia s postihnutím, fyzickým a/alebo mentálnym. Predložený projekt je národná iniciatíva s 
trvaním 18 mesiacov. Cieľom projektu je podporiť osamotenie sa mladých ľudí s postihnutím, konkrétne 25 
mladým ľuďom s postihnutím, ktorí sa zúčastňujú na aktivitách združenia. Hlavným zámerom je poskytnúť 

mladým ľuďom s 
postihnutím skúsenosť so samostatným bývaním v karavane umiestnenom vedľa združenia. Mladí ľudia si tak 

budú môcť vyskúšať samostatné bývanie počas 1-4 dní. Aktivity projektu: zabezpečovanie samostatného bývania, 
diskusie s hosťami, stretnutia s koučkou, realizácia dní otvorených dverí.

SK-12-E185-2013-R3 Zamestnaj sa v dobovom tábore Michal Medňanský - NS Trenčiansky 6 000 € A

Projekt národnej iniciatívy podáva neformálna skupina 15 mladých ľudí-nadšencov, ktorí sa venujú životu v 
historických dobách, konkrétne obdobie stredoveku v 13.-14. storočí. Venujú sa šermiarskemu bojovému umeniu 

s chladnými zbraňami a lukostreľbe, spája ich radosť z histórie a zo skúšania mnohých historických ručne 
predvádzaných remesiel ako kováčstvo, drevorezbárstvo, hrnčiarstvo, krajčírstvo, výšivkárstvo, dobová kuchyňa 

(varenie), výrobky z kože a ďalšie. Cieľom tohto projektu je ukázať znevýhodneným a najmä mladým 
nezamestnaným ľuďom i iné možnosti potencionálneho živobytia. Viesť k iným zmysluplným hodnotám života a 

naučiť ich neštandardnému a zmysluplnému tráveniu voľného času formou hobby, ktoré môžu nájsť v historickom 
remesle, šerme, divadle a pod. Naplánovaná je i spolupráca s partnermi - detskými domovmi, kde plánujú 

zrealizovať tvorivé remeselné dielne. Pracovné metódy využívané pri aktivitách sú: teoretická časť pozostávajúca z 
prednášok, interaktívne prezentácie a workshopy, praktická časť pozostávajúca z ukážok a vlastného predvádzania 

a výroby predmetov. 

SK-12-E169-2013-R3 Hráme všetci Súkromné centrum voľného času Banskobystrický 6 000 € A

Iniciatíva sleduje toleranciu a predchádzanie predsudkom cez inovatívne metódy muzikoterapie a hry na 
jednoduché hudobné nástroje vo veľkej skupine. Účastníkmi sú mladí učitelia ktorí si budú rozvíjať svoje 

kompetencie v neformálnom vzdelávaní a inovatívnych metódach. Odohrávať sa bude v Banskej Bystrici a trvá 454 
dní, za podpory kouča. Štyria učitelia pripravia minimálne 12 workshopov a jednu veľkú skupinovú aktivitu (viac 

než 200 ľudí). Výstupom sú aj metodické materiály a CD.  

Akcia 1.2 Mládežnícke iniciatívy



SK-12-E101-2013-R3 Komunitné kluby a terény novej generácie TENENET o.z. Bratislavský 6 000 € A

Poslaním občianskeho združenia TENENET zo Senca je poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti 
so zameraním na sociálne poradenstvo. Ich snahou je inovatívnymi projektmi prispievať k zlepšeniu kvality života 

jednak zdravotne postihnutých ľudí a taktiež i detí a mládeže ohrozenej sociálnym vylúčením. Aplikanti aktívne 
pracujú v danej oblasti, zapájajú sa do rôznych sociálnych projektov a v súčasnosti sú v závere realizácie 

mládežníckej iniciatívy v programe MvA. Hlavnými cieľmi projektu je zvyšovať šance na plnohodnotné zapájanie 
sociálne znevýhodnených skupín a jednotlivcov do spoločenského diania, revitalizácia verejných priestorov pre 

voľno časové a komunitné aktivity, zvyšovanie dostupnosti sociálnych služieb pre deti a mládež ohrozených 
sociálnym vylúčením a chudobou. Účastníkmi projektu budú študenti psychológie a sociálnej práce a mladí 

pedagógovia ZUŠ. Projekt má trvať 1 rok.  

SK-12-E166-2013-R3
No bungee jumping style but step by step to the life – vzdelávací- program na rozvoj životných zručností- 

pre začlenenie sa mladých dospelých do spoločnosti
Úsmev ako dar Košický 5 100 € A

Projekt národnej mládežníckej iniciatívy predkladá Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar. 
Ide o najstaršiu a najväčšiu mimovládnu organizáciu ktorá pôsobí v oblasti náhradnej starostlivosti a pomoci 

krízovým rodinám. Autormi projektu a jeho iniciátormi je skupina 8 mladých dobrovoľníkov spoločnosti vo veku 
22 - 30 rokov. Cieľom projektu je vytvorenie a aplikácia vzdelávacieho programu na rozvoj životných zručností pre 

začlenenie sa mladých dospelých do spoločnosti. Do projektu bude okrem iniciátorov zapojených 30 detí z 
detských domovov vo veku 15 - 18 rokov z Košíc a Veľkých Kapušian, ktoré absolvujú pilotný vzdelávací 

programom formou víkendových vzdelávacích pobytov, kde na nich budú čakať nie len adrenalínové športové 
aktivity symbolizujúce nástrahy dospelého života, ale aj interaktívne prednášky a workshopy prostredníctvom 

ktorých krok za krokom nadobudnú životné zručnosti. Základnými pracovnými metódami projektu budú: 
neformálne vzdelávanie, učenie hrou, rolové hry, edukačné interaktívne workshopy, zážitkové učenie, prednášky a 

diskusie, outdoorové aktivity.

SK-12-E136-2013-R3 Učenie nemusí byť mučenie Klub Detskej Nádeje o.z. Bratislavský 5 100 € A

Projekt iniciatívy s názvom „Učenie nie je mučenie“ predkladá OZ Klub Detskej Nádeje. Žiadateľ nie je prvoaplikant. 
Hlavným cieľom projektu je priblížiť mladým ľuďom a spopularizovať vedecké disciplíny, enviromentálnu výchovu 
a tému občianskej participácie, prehlbovať v nich rôzne kompetencie s dôrazom na analytické a kritické myslenie. 
Projekt je naplánovaný na 9 mesiacov s celkovým počtom 16 priamych účastníkov. Hlavné aktivity projektu sú tri 
víkendové tematické pobyty. Miestom konania víkendov budú: RZ Škutovky - Veľká Fatra, Chata HÁMOR a Hotel 

Biatlon - stredné Slovensko. Plánovaný počet detí a mladých ľudí s ochorením zapojených do každého 
víkendového pobytu je 45.  

SK-12-E126-2013-R3 TU SOM Tomáš Vranský - NS Bánskobystrický 6 000 € A

Projekt predkladá NS šiestich mladých ľudí z Bratislavy, ktorí sa dlhodobo venujú pomoci mladým ľuďom s 
telesným postihnutím , hlavne ako ich osobní asistenti. Projektový vedúci vycestoval v r. 2013 na EDS ako osobný 

asistent handicapovanej účastníčky. Hlavným zámerom predloženého projektu je:
 -upozorniť verejnosť na nepriaznivú životnú situáciu mladých ľudí s telesným postihnutím po skončení školy a 

problém ich zamestnateľnosti zmapovať situáciu telesne postihnutých mladých ľudí v Bratislave a okolí a možnosť 
ich zapojenia do spoločenského života po ukončení školy zorganizovať verejnú diskusiu zameranú na problematiku 

zamestnanosti a sociálnej inklúzie mladých znevýhodnených ľudí - osloviť širokú verejnosť s výzvou vytvárania 
pracovných príležitostí pre túto skupinu vytvorenie inovatívneho modelu pracovnej príležitosti znevýhodneného 
mladého človeka v podobe informačného a samoobslužného stánku s názvom „i-mlynček“ na UK v Bratislave . V 
stánku, ktorý bude obsluhovať už vytipovaný telesne postihnutý mladý človek, sa budú môcť študenti občerstviť, 

dozvedieť sa novinky z prostredia ich školy, univerzity, projektu. Projekt má trvať 1,5 roka. 

SK-12-E145-2013-R3 Misijné prázdniny 2014 - "Zanechaj stopu" neformálna skupina Animáci - NS Bratislavský 6 000 € A

Projekt Misijné prázdniny 2014 - ,,Zanechaj stopu!" je iniciatívou neformálnej skupiny 6 mladých ľudí vo veku 17 -
25 rokov z celého Slovenska, ktorá sa spojila vďaka spoločnej účasti na tábore. Projekt predkladá prvoaplikant a 
zameriava sa na mládež z celého Slovenska, najmä na tú, ktorá je nejakým spôsobom znevýhodnená. Hlavným 

cieľom je priviesť mladých ľudí k aktívnej participácii na živote okolo nich. Táto motivácia bude prebiehať v rámci 
využitia rozličných postupov a praktík neformálneho vzdelávania, taktiež formou športu a zábavy. Plánujú 

zorganizovať počas letných prázdnin v roku 2014 dva turnusy v Trenčíne a v Levoči. Projekt vytvára priestor pre 
mladých stráviť prázdniny inak ako zvyčajne, motivovať ich, aby sa začali cítiť zodpovedne za svoje okolie a žili tak, 

aby "zanechali stopu", teda robili niečo, čo po nich zostane a má zmysel nielen pre nich, ale aj pre ostatných. 
Vyskúšajú si skutok konkrétnej pomoci, niekomu kto to potrebuje v rámci dňa služby, spoznajú ľudí, ktorým sa už 

podarilo v živote ,,zanechať stopu", teda vytvoriť niečo, čo má hodnotu, čo tu zostane. Keďže ide o misijné 
prázdniny, čaká ich aj beseda s misionárom, ktorý zanecháva svoju ,, stopu" v inej krajine, výlety do prírody, 

športové hry, či spoznávanie mesta, kde sa nachádzajú pomocou podkladovej hry a taktiež duchovné aktivity. 

SK-12-E174-2013-R3 Je to v našich rukách Čarovný svet Banskobystrický 6 000 € A

Projekt predkladá o.z. Čarovný svet, ktoré plánuje realizovať národnú mládežnícku iniciatívu. Cieľom projektu je 
podpora iniciatívy, zvýšenie finančnej gramotnosti a vytvorenie malého podnikateľského zámeru mladých ľudí z 

detského domova v obci Tŕnie pri Banskej Bystrici. Mladí ľudia absolvujú kreatívne a zážitkové workshopy (výrobky 
z recyklovaného materiálu, maľovanie,...) a následne workshopy k finančnej gramotnosti. Výstupom projektu 
bude zrealizovanie burzy, kde budú môcť svoje výrobky prezentovať a predávať. Prostredníctvom projektu si 
zlepšia svoje kreatívne, komunikačné zručnosti a naučia sa plánovať potrebné kroky k podnikaniu. Základom 

projektu je 8 
mladých ľudí. Do projektu sa plánuje zapojiť ešte ďalších 10 nových účastníkov. Aktivity sú naplánované od 

januára 2014 do marca 2015. Do projektu plánujú zapojiť aj koučku.



SK-12-E186-2013-R3 LEARN TO LIVE Študentský parlament Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave - OZ Bratislavský 5 100 € A

Projekt národnej iniciatívy predkladá Študentský parlament Obchodnej fakulty EU v Bratislave. Ide o OZ ktorého 
hlavným poslaním je zastupovať, reprezentovať a chrániť záujmy študentov bez ohľadu na ich sociálnu, politickú, 
národnostnú, náboženskú a štátnu príslušnosť. Hlavným cieľom je prepojiť teoretickú výučbu s praxou, cez reálne 
oboznámenie sa študentov s fungovaním firiem, podnikovými procesmi v nich až po príležitosť sebarealizácie sa v 

nich pre najšikovnejších študentov. Špecifickými cieľmi sú: zvýšiť konkurencie schopnosť absolventov, znížiť 
nezamestnanosť, podporiť vzdelávací systém formou prepojenia teoretickej výučby s praxou, podnietiť mladých 

ľudí k výmene názorov, kreativite, správnemu vystupovaniu a schopnosti predať sa, zlepšiť komunikačné 
schopnosti. Medzi navrhované aktivity patria pravidelné prezentácie odborníkov z praxe rôznych firiem a 

spoločností ktoré fungujú na našom trhu, workshopy na princípe real business case, školenia, semináre... V 
projekte je naplánovaná aj klubová činnosť v rámci ktorej budú diskusie o pracovnom pohovore, osobnostný 

rozvoj, ako napísať CV, komunikácia a iné. Výstupom z projektu má byť brožúra "Ako prepojiť teoretické 
vedomosti s praxou" v náklade cca 2500 ks.  

SK-12-E131-2013-R3 Neformálne sa uč na vidieku o.z. Poza školu Trenčiansky 6 000 € A

Občianske združenie Poza školu si podáva projekt mládežníckej iniciatívy. Projekt realizuje štvorčlenná skupina 
dievčat vo veku od 15 do 17 rokov v dedine Omšenie. Cieľom projektu je oživiť život obci prostredníctvom aktivít 
ako fotografovanie alebo založenie detskej reštaurácie. Do aktivít projektu majú byť zahrnutí nie len mladí ľudia z 

obce, ale aj ostatné generácie.  



SK-12-E102-2013-R3 Spolu, pre Iudské práva Youth for Human Rights Prešovský 5 610 € A

Projekt Spolu pre ľudské práva predkladá neformálna skupina 10 mladých ľudí z Giraltoviec. Je to národná 
mládežnícka iniciatíva s trvaním 5 mesiacov. Cieľom projektu je vytvorenie mládežníckej skupiny, ktorá bude 

aktívne hájiť a informovať o základných ľudských právach a slobodách a o záležitostiach týkajúcich sa EÚ. O tieto 
témy sa zaujímajú už dlhšiu dobu a teraz chcú vytvoriť väčšiu základňu a myšlienky šíriť aj na verejnosti a medzi 

žiakmi. Medzi plánované aktivity patrí vytvorenie priestoru pre stretávanie skupiny (majú prisľúbenú miestnosť), 
beseda s 

pracovníčkou Amnesty International, workshopy na tému ľudských práv pre deti v materskej škole a pre 
študentov, usporiadanie vedomostnej súťaže o EÚ v športovej hale a výlet na miesta v regióne, kde boli 
porušované ĽP. Počas projektu bude skupina podporovaná koučkou zo siete koučov Národnej agentúry. 

SK-12-E123-2013-R3 Zdravý človek - Zdravý Európan Vaše Štastie o.z. Žilinský 5 085 € A

Projekt Spolu pre ľudské práva predkladá neformálna skupina 10 mladých ľudí z Giraltoviec. Je to národná 
mládežnícka iniciatíva s trvaním 5 mesiacov. Cieľom projektu je vytvorenie mládežníckej skupiny, ktorá bude 

aktívne hájiť a informovať o základných ľudských právach a slobodách a o záležitostiach týkajúcich sa EÚ. O tieto 
témy sa zaujímajú už dlhšiu dobu a teraz chcú vytvoriť väčšiu základňu a myšlienky šíriť aj na verejnosti a medzi 

žiakmi. Medzi plánované aktivity patrí vytvorenie priestoru pre stretávanie skupiny (majú prisľúbenú miestnosť), 
beseda s pracovníčkou Amnesty International, workshopy na tému ľudských práv pre deti v materskej škole a pre 

študentov, 
usporiadanie vedomostnej súťaže o EÚ v športovej hale a výlet na miesta v regióne, kde boli porušované ĽP. Počas 

projektu bude skupina podporovaná koučkou zo siete koučov Národnej agentúry.

SK-12-E158-2013-R3 EKO blízko i ďaleko EnviroFuture, o.z. Banskobystrický 5 100 € A

EnviroFuture - od r. 2010 už občianske združenie, vzniklo v r. 2006 v Banskej Bystrici ako projekt mladých ľudí, 
študentov rôznych vysokých škôl, ktorým problematika životného prostredia nebola ľahostajná. Hlavným 
poslaním OZ je šírenie environmentálneho povedomia o možnostiach ochrany a zveľaďovania životného 

prostredia, organizácia rôznych osvetových podujatí v MŠ, ZŠ, SŠ a na VŠ. Vďaka podpore projektu programu MvA 
v r 2010 zaviedli separovaný zber na všetkých fakultách Univerzity Mateja Bela a zorganizovali ekologické 

podujatia. Cieľom predloženého projektu je rozprúdiť diskusiu "Ekootázniky súčasnosti" a navrhnúť minimálne 
požiadavky na ozeleňovanie vzdelávacích programov a to prostredníctvom vytvorenia ekokútika na UMB a 

vytvorenia oficiálnej značky Ekouniverzity. Tieto ciele v sebe zahŕňajú množstvo eko-aktivít, ktoré budú 
realizované rôznymi metódami neformálneho vzdelávania. Projekt má trvať 18 mesiacov a realizovať ho bude 7 

mladých ľudí.



SK-12-E196-2013-R3 SOVA SOVA - NS Bratislavský 0 € N
SK-12-E133-2013-R3 Zelená pre mladých Banskobystrický okrášľovací spolok o.z. Banskobystricky 0 € N

SK-12-14-2013-R3 Neue Welle Nový Rozmer - OZ Košický 0 € N
SK-12-E194-2013-R3 Vote for Your Future! A.D.E.L. – Association for Development, Education and Labour Prešovský 0 € N
SK-12-E118-2013-R3 Ukáž svoj život Mladí umelci Prešovský 0 € N
SK-12-E193-2013-R3 Kino úsmev ako dar Cinefil Košický 0 € N
SK-12-E162-2013-R3 Keď sa prekonám Živý dotyk - NS Trnavský 0 € N
SK-12-E160-2013-R3 Spoločne dokážeme viac NS DAM Prešovský 0 € N
SK-12-E195-2013-R3 Umením k Harmónií Brána do duše Košický 0 € N
SK-12-E128-2013-R3 Your vote can make a difference 2014 Mládež element Budúcnosti, n.o. Košický 0 € N



SK-12-E176-2013-R3 Rozvíjaj zrčnosti vďaka novému cirkusu Občianske združenie Divadlo na zastávke Bratislavský 0 € N
SK-12-E114-2013-R3 Modrá katedrála Orol - NS Žilinský 0 € N

SK-12-12-2013-R3 Mládež z Veľkej Idy v akcii Mládež z veľkej Idy Košický 0 € N

SK-12-E134-2013-R3 Kreatívne safari Bábkové divadlo na rázcestí Banskobystricky 0 € N

SK-12-E153-2013-R3 Spolu zmeníme svet Neformálna skupina mladých ľudí z Heľpy - NS Banskobystrický 0 € N

SK-12-E148-2013-R3 Mladí pre mladých Psychológovia v akcií - NS Nitriansky 0 € N

SK-12-E143-2013-R3 Svety Európy Mário Krajči - NS Trenčiansky 0 € N

SK-12-E192-2013-R3 Dúhové ratolesti Saplinq Nitriansky 0 € N

SK-12-E159-2013-R3 Pmôžme zlepšiť život obetiam domáceho násilia o.z. Pomoc ohrozeným deťom Bratislavský 0 € N

SK-12-E112-2013-R3 Stretneme sa na doske Shaman a spol - NS Košický 0 € N

SK-12-E122-2013-R3 Aktivklub SNE Žilinský 0 € N

SK-12-E189-2013-R3 Kvetný víkend Sekcia pre mládež pri Rímskokatolíckej cirkvi Biskupstva v Banskej Bystrici Banskobystrický 0 € N

SK-12-E164-2013-R3 Európa Slovákom Slovák Európe Martin Repka - NS Prešovský 0 € N

SK-12-E163-2013-R3 Projekt Alokš Andrej Trnka - NS Banskobystrický 0 € N

SK-12-E156-2013-R3 Farma zvierat - predstavenie Divadlo pre každého - NS Košický 0 € N

SK-12-E151-2013-R3 Nakopni sa! Activity plus o.z. Prešovský 0 € N

SK-12-E182-2013-R3 New Gemeration o.z. Fundament Banskobystricky 0 € N

SK-12-E106-2013-R3 Leadership camp  Moveo o.z. Košický 0 € N

SK-12-E129-2013-R3 "Become a volunteer and make a difference?" NS Invisible Košický 0 € N

SK-12-E105-2013-R3 Pod mostom  Moveo o.z. Košický 0 € N

SK-12-E103-2013-R3 KREAteam: zvyšujeme európske povedomie mládeže cestou kreativizácie škôl TANDEM n.o. Trnavský 0 € N

SK-12-E117-2013-R3 Zmena je život, život je zmena TAČO - Topoľovský akívny človek Prešovský 0 € N

SK-12-E180-2013-R3 Oživme život na Hájiku Súkromné centrum voľného času, Lombardiniho 26, Bytča Žilinský 0 € N

SK-12-E115-2013-R3 STOP nude JUNIORI Ptičie - NS Prešovský 0 € N

SK-12-E138-2013-R3 Divadlo ako mestské kultúrne centrum o.z. YOUNG FOLKS LC Banskobystricky 0 € N

SK-12-E140-2013-R3 Pridaj sa k nám! Kokava-Zlatno - NS Banskobystrický 0 € N

SK-12-E188-2013-R3 Kino a klub pre mládež Siladice Neformálna skupina mladých zo Siladíc Trnavský 0 € N

SK-12-E139-2013-R3 Cestujeme s angličtinou po Európskej únii Neformálna skupina - NS Prešovský 0 € N

SK-12-E155-2013-R3 Zapoj sa Priatelia - NS Trnavský 0 € N

SK-12-E152-2013-R3 Grafická dielňa mládeže Divadlo Hudby - NS Bratislavský 0 € N

SK-12-E149-2013-R3 Je normálne byť nomálnym Blink - NS Bratislavský 0 € N

SK-12-E104-2013-R3 Vytvorme si svoj športový svet Informačné technológie a šport - NS Bratislavský 0 € N

SK-12-E135-2013-R3 Sapiens Iuvenis INEX Slovakia - občianske združenie Bratislavský 0 € N

SK-12-E165-2013-R3 Street workout playground alebo Vstávať - vstávať a cvičiť! Informačné centrum mladých Nitriansky 0 € N

SK-12-E175-2013-R3 Rovesnícky rast o.z. mladí ľudia a život Košický 0 € N

SK-12-E187-2013-R3 HR WEBZINE ALUMNI klub Olympiády ľudských práv Trnavský 0 € N

SK-12-E98-2013-R3 Mapovanie skládok KVET - NS Prešovský 0 € N

SK-12-E172-2013-R3 Eko-záhrada pri Katolíckom gymnáziu Štefana Moyzesa Projektový tím EKGSM Banskobystrický 0 € N

SK-12-E154-2013-R3 Tri doliny Tri doliny - NS Žilinský 0 € N

SK-12-E119-2013-R3 UROB SI SÁM - DO IT YOURSELF Neformálna pracovná skupina 4D Bratislavský 0 € N

SK-12-E109-2013-R3 Zvuky kladiva KuBaR - NS Košický 0 € N

SK-12-E167-2013-R3 Išľa Heľpa na vandrovku Neformálna skupina mladých ľudí HEĽPart Banskobystrický 0 € N

SK-12-E110-2013-R3 Mladé hviezdy MladíAstronómovia - NS Košický 0 € N

SK-12-E183-2013-R3 Mravenisko o.z. Otvorená škôlka Banskobystricky 0 € N

SK-12-E132-2013-R3 Workshopy o historických koIajových vozidlách Druhá generácia parárov vo Zvolene - NS Bánskobystrický 0 € N

SK-12-E184-2013-R3 European Youth centre in Rimavská Sobota o.z. Fundament Banskobystricky 0 € N

SK-12-E177-2013-R3 Názor mladých Rozmer - NS Košický 0 € N

SK-12-E107-2013-R3 STREET WORKOUT PARK Martin Kamenický Bratislavský 0 € N

SK-12-E130-2013-R3 Moving beyond cultural differences in eating Luminosus n.o. Košický 0 € N

SK-12-E173-2013-R3 Open klasses Hýb še! HEEB SHE o.z. Košický 0 € N



Číslo projektu Názov projektu Subjekt Kraj Schválený grant
Rozhodnutie 

Výberovej komisie 
Popis podporeného projektu

SK-13-E8-2013-R3 Sme spolu! Mesto Svit Prešovský 6 000 € A

Projekt predkladá OZ Meetpoint Šaľa. Cieľom projektu je pripraviť 
skupinu cca 30 mladých ľudí vo veku 15-30 rokov prostredníctvom 

inovačných a renovačných maratónov, aby boli schopní a pripravení 
viesť štruktúrovaný dialóg s miestnou samosprávou. Súčasťou 

prípravy je práca na formulovaní problémov a navrhovanie riešení. 
Počas roku 2014 plánujú zorganizovať 12 stretnutí s mestskou 

samosprávou. Súčasťou projektu je zapojenie moderných 
technológií (web, smartfóny) pre vytvorenie moderného 

komunikačného kanálu medzi mladými a ľuďmi s rozhodovacou 
právomocou.

SK-13-E6-2013-R3 Education by EU-generation
Pro SUN de Selye János - 

NS
Nitriansky 0 € N

SK-13-E12-2013-R3
Budúscnosť mladých v Európe, 
The future of youth in Europe

Bratislavská 
medzinárodná škola 

liberálnych štúdií

Bratislavský 0 € N

SK-13-E7-2013-R3 The New EU Diplomat 2014
Centrum pre európske 

záležitosti o.z.
Bratislavský 0 € N

Akcia 1.3 - Projekty mládežníckej demokracie



Číslo projektu Názov projektu Subjekt Kraj Schválený grant
Rozhodnutie Výberovej 

komisie 
Popis podporeného projektu

SK-21-103-2013-R3 Turistické návštevnícke centrum v Krásnohorskej Dlhej Lúke Gemerský mládežnícky spolok - OZ Košický 17 270 € A

Gemerský mládežnícky spolok pracuje predovšetkým s mladými ľuďmi a jedným z jeho 
hlavných cieľov je budovanie a posilňovanie miestneho sociálneho kapitálu. Medzi pravidelné 

aktivity patrí zhromažďovanie a poskytovanie informácií pre mládež, príprava a realizácia 
turistických produktov. Prioritou predloženého 

projektu je hosťovanie dvoch znevýhodnených mladých ľudí. Prvotne mali záujem o 
maďarských bezdomovcov, ale keďže s nimi bola náročná komunikácia, rozhodli sa pre dvoch 
chlapcov z Rumunska - jeden stratil obidvoch rodičov a druhý má 8 súrodencov, s ktorými žil v 

3 - izbovom byte. Obidvom bude počas celého pobytu poskytované posilnené mentorstvo. 
Hlavnou pracovnou náplňou dobrovoľníkov bude 

pomoc pri realizácii podujatí, práca v teréne, pomoc pri fotodokumentácii, enviromentálne 
aktivity... Aktivity potrvajú 12 mesiacov.

SK-21-90-2013-R3 Helping others to volunteer
Bratislavské dobrovoľnícke centrum  - 

OZ
Bratislavský 7 365 € A

Bratislavské dobrovoľnícke centrum bolo založené v r. 2011 ako výsledok aktivít v Európskom 
roku dobrovoľníctva a dlhoročnou neformálnou spoluprácou medzi členmi dobrovoľníckeho 
centra na Slovensku. V predloženom projekte sa jedná o hosťovanie jedného dobrovoľníka v 

tomto centre ( zatiaľ nebol vybratý). 
Prostredníctvom ponúkaných aktivít sa má prispieť k jeho osobnostnému rastu, podporovať 

jeho toleranciu, komunikačné a organizačné schopnosti. Jeho úloha bude zameraná na 
prípravu a organizáciu rozličných verejných akcií, organizáciu stretnutí dobrovoľníkov z rôznych 

mimovládnych organizácií, oboznamovanie 
cudzincov žijúcich v Bratislavskom regióne s možnosťami dobrovoľníckych aktivít. Niektoré 

činnosti sa budú odvíjať v závislosti od jeho kreativity. Projekt potrvá 11 mesiacov.

SK-21-88-2013-R3 Open mind
Spoločnosť na pomoc osobám s 

autismom - OZ
Bratislavský 16 416 € A

OZ Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom (SPOSA) v Bratislave predkladá projekt EDS, do 
ktorého chcezapojiť dvoch dobrovoľníkov, jedného z Bulharska a druhého zo Španielska. 
Aktivity dobrovoľníkov súnaplánované na 12 mesiacov. Žiadateľ je skúsený v podávaní 

projektov EDS. Medzi navrhované aktivity 
dobrovoľníkov patrí najmä práca s mladými ľuďmi s autizmom. Ide o aktívne vypĺňanie voľného 
času klientov SPOZA, pričom dobrovoľníci EDS budú mať prevažne fixný program zameraný na 

každodenné aktivity s klientmi 
(zvyšovanie sociálnych kompetencií a samostatnosti klientov SPOZA napr. varenie, práca s PC, 

plávanie, hranie spoločenských hier), no do istej miery si môžu program tvoriť aj sami. 
Organizácia SPOSA tým dáva priestor na využitie kreativity, schopností a uplatnenie proaktivity 

dobrovoľníkov.

SK-21-84-2013-R3 Practical skills for sustainable life Pospolitosť pre harmonický život - OZ Banskobystrický 17 610 € A

Projekt EDS predložený OZ Pospolitosť pre harmonický život je určený pre dobrovoľníka z 
Nemecka a dobrovoľníka z Francúzska na dlhodobú EDS (6 mesiacov: 1.4. - 31.10.2014) a 10 
dobrovoľníkom z Nemecka, Francúzska, Španielska a Českej republiky na krátkodobú EDS (1 

mesiac: 1.7. - 30.7.2014).

SK-21-85-2013-R3 "Catania" project Veľký Meder centrum mládeže n.o. Trnavský 8 370 € A

Centrum mládeže vo Veľkom Mederi plánuje v rámci projektu hosťovať 1 dobrovoľníka z 
Talianska na 12 mesiacov. Dobrovoľník je identifikovaný, je to dlhodobo nezamestnaný mladý 

muž. Organizácia prevádzkuje priestor Café, kde sa mladí ľudia môžu stretávať, klub má 500 
členov z miestnej mládeže. Organizácia 

realizuje taktiež množstvo zaujímavých voľno časových aktivít pre mladých ľudí. Aktivity 
dobrovoľníčky: aktívna účasť v klube, príprava a realizácia rôznych aktivít, turnajov a pod., 

propagácia, realizácia workshopov, obsluha v "bare" a iné.

Akcia 2 - Európska dobrovoľnícka služba



SK-21-105-2013-R3 Challenging Barriers YMCA na Slovensko - OZ Žilinský 17 302 € A

Projekt predkladá YMCA na Slovensku, ktorá združuje 15 členských organizácií a realizuje 
aktivity pre deti a mládež. Predkladaný projekt je vysielanie 2 dobrovoľníkov na obdobie 12 

mesiacov, dobrovoľníčky  do Srbska a dobrovoľníka  do Českej republiky.  Dobrovoľníčka bude 
hosťovaná v YMCE v Srbsku a bude začlenená do pravidelných aktivít organizácie s miestnymi 

divadlami a vydavateľskými organizáciami ako napr. kreatívne workshopy, dramatické 
workshopy s dospelými, dramatický 

klub s deťmi a klientmi zo sociálne deprimovaného prostredia. Dobrovoľník bude začlenený do 
aktivít Armády spásy v miestnej komunite v Karlových Varoch, medzi jeho pravidelné aktivity 

bude patriť práca v detskom klube, v nízkoprahovom centre, aktivity so seniormi a pod.

SK-21-115-2013-R3 Spolu bez hraníc Gemerský mládežnícky spolok - OZ Košický 1 710 € A

Žiadateľom 2 mesačnej, krátkodobej EDS je OZ Gemerský mládežnícky spolok, v rámci EDS 
pomerne skúsená organizácia, ktorá sa venuje práci s mladými ľuďmi v regióne Gemera. Cieľom 

projektu je vyslanie mladej dobrovoľníčky z radov mladých ľudí s nedostatkom príležitostí a 
podporiť tak jej úsilie o zmenu svojej životnej 

situácie. Dobrovoľníčkou je mladá, 18 ročná nezamestnaná Rómka, ktorá sa o EDS dozvedela 
od dobrovoľníkov pôsobiacich v jej obci. Samotná EDS sa uskutoční v Domě detí a mládeže v 

Českom Tešíne, pričom náplňou aktivít 
dobrovoľníčky bude práca s mladými ľuďmi v oblasti kultúrnych a umeleckých činností. Ku 

koncu projektu v hostiteľskej krajine a po návrate dobrovoľníčky na Slovensko plánuje žiadateľ 
pripraviť prezentácie o výsledkoch projektu pre verejnosť s dôrazom na možnosti, ktoré EDS 

ponúka mladým ľuďom z rómskych komunít.

SK-21-98-2013-R3 Na sever od rieky Hron Centaurus o.z. Banskobystrický 15 793 € A

Projekt predkladá OZ Centaurus, prvoaplikant v programe MvA, ktorý sa snaží podporovať 
zachovanie kultúrno-historického dedičstva, prírodných hodnôt a tradícií v prešovskom 

regióne. Projekt EDS je pripravený pre dvoch dobrovoľníkov zo Srbska a jedného dobrovoľníka 
z Poľska (všetci traja na dobu 12 mesiacov), ktorí 

ešte nie sú identifikovaní. Projektu „ Na sever od rieky Hron“ by sa mali zúčastniť nezamestnaní 
mladí ľudia, ktorí sa nedokážu zamestnať v odbore kultúry a umenia, ktorá je im blízka. Aktivity 

v projekte sú orientované predovšetkým na umenie a kultúru avšak druhú hlavnú tému tvorí 
ochrana životného prostredia a zdravý 

životný štýl. V spolupráci s vysokými školami sa budú dobrovoľníci venovať ochrane prírody, 
odstraňovaniu čiernych skládok.. Zdravý životný štýl a športové aktivity budú zahrnuté v 

upravovaní turistických chodníkov, vytváraní konských trás či výučbe jazdy na koni.

SK-21-116-2013-R3 "Host us - Include us 2.0!" OZ Barlička Prešovský 13 060 € A

Projekt predkladá organizácia OZ Barlička, ktorá má záujem hosťovať 2 dobrovoľníkov s 
telesným postihnutím (na vozíčku) na 2 mesiace (každý v inom čase). Dobrovoľníci sú z 

Francúzska a Estónska. Hlavnou náplňou práce dobrovoľníkov na 
krátkodobej EDS bude pomoc pracovníkom združenia pri ich bežných činnostiach v centre pre 

ľudí s postihnutím (workshopy, aktivity v divadle, hry, šport a exkurzie s mladými ľuďmi s 
postihnutím). Taktiež budú vykonávať rôzne aktivity 

podľa ich výberu a záujmu (napríklad premietanie filmov spojených s diskusiou, tanec na 
vozíčku a pod.)

SK-21-87-2013-R3 Welcome EVS volunteers in Mladiinfo Slovensko Mladiinfo Slovensko - OZ Bratislavský 15 400 € A

Projekt predkladá nezisková organizácia Mladiinfo a plánuje počas 10 a 12 mesiacov hosťovať 2 
dobrovoľníkov z Francúzska a Macedónska. Mladiinfo sú organizáciou, ktorá sa venuje šíreniu 

informácií o možnostiach pre mladých ľudí. Hlavnou témou projektu je šírenie informácií o 
možnostiach pre mladých ľudí. Dvaja dobrovoľníci budú okrem činnosti, ktorej sa venuje 

organizácia realizovať aj vlastné projekty - "novinársky projekt", "T-Shirts" a "Project BOX".



SK-21-92-2013-R3 Across communities YMCA na  Slovensku Žilinský 33 710 € A

Projekt predkladá združenie YMCA na Slovensku, ktoré združuje 15 členských organizácií a 
realizuje aktivity pre deti a mládež. V predloženom projekte figuruje ako koordinujúca 

organizácia hosťovania 4 dobrovoľníkov 
(ES, DE, IT, LV), v miestnych organizáciách v Revúcej (2 dobrovoľníci) a Liptovskom Mikuláši (2 

dobrovoľníci) na obdobie 12 mesiacov. Väčšina aktivít dobrovoľníkov bude realizovaná v 
rómskych komunitách v danej lokalite. Aktivity dobrovoľníkov: práca v nízkoprahovom centre, 

príprava vlastného projektu, aktivity v miestnej škole, v materskom centre, asistencia pri 
domácich úlohách a pod.

SK-21-110-2013-R3 Community Youth Worker MZ YMCA Nesvady - OZ Nitriansky 15 638 € A

Projekt podáva YMCA Nesvady (už hosťuje i vysiela dobrovoľníkov), ktorá plánuje hosťovať dve 
dobrovoľníčky z ČR na 12 mesiacov, vysielajúcou organizáciu je YMCA ČR. Dobrovoľníčky budú 
pôsobiť v rôznych oblastiach činnosti: nové aktivity; nadviazanie na súbežný EDS projekt; práca 
v krúžkoch; kluboch, táboroch; informačná a propagačná činnosť YMCA. Plánované aktivity sú v 

rámci priorít boj proti chudobe a 
marginalizácii, tvorivosť a podnikanie, nezamestnanosť mladých ľudí, témou je rozvoj vidieka - 
komunitný rozvoj, deti a mládež, integračné aktivity. Dobrovoľníčky budú aktívne pri príprave a 

realizácii aktivít v rámci školských a voľnočasových klubov, vzdelávacích aktivít pre mladých, 
poradenstva, terénnej práce a pod.

SK-21-96-2013-R3 Rozvíjaj zručnosti vďaka novému cirkusu OZ Divadlo na zastávke Bratislavský 8 235 € A

Žiadateľom 12 mesačnej EDS dobrovoľníka z Francúzska je OZ Divadlo na zastávke, ktoré sa 
venuje rozvoju kultúry, umenia a vzdelávania predovšetkým pre obyvateľov MČ Karlova Ves a 

okolia. Pozostáva z mladých profesionálov ktorí sú prevažne absolventmi VŠMU a všetky 
aktivity sú tvorené, organizované a realizované 

mladými ľuďmi. Projekt má za cieľ propagovať zdravý životný štýl prostredníctvom organizácie 
pravidelných a rôznorodých pohybovo-edukačných a umeleckých aktivít s primárnym 

zameraním na deti a mládež. Ide o určité nóvum v našich podmienkach ktoré čerpá z metód 
tzv. cirkusovej pedagogiky. Dobrovoľník bude v tejto súvislosti vykonávať rad rozličných aktivít 

od pomocných, administratívnych až po vlastné 
na základe svojich predstáv a nápadov.

SK-21-106-2013-R3 SERVE (Supporting Expertise and Resources in Volunteers Education) People in Need Slovakia - OZ Prešovský 17 310 € A

Člověk v tísni Slovensko predkladá projekt na hosťovanie 2 dobrovoľníkov z Ukrajiny na 12 
mesiacov. Dobrovoľníci zatiaľ nie sú identifikovaní. Organizácia prevádzkuje na východnom 

Slovensku 5 komunitných centier, ktoré sa zameriavajú na prácu v rómskych osadách. V 
minulosti hosťovali dobrovoľníkov v KC Sveržov. V súčasnom projekte plánujú hosťovať 

jedného dobrovoľníka v Spišskom Podhradí a Roškovciach, 
druhého v Petrovanoch. Cieľom projektu je sociálna inklúzia marginalizovaných rómskych 

komunít, búranie stereotypov a predsudkov, motivácia rómskej mládeže k aktívnemu 
zapojeniu do mládežníckych aktivít. V komunitných centrách sa budú dobrovoľníci, spolu s 

profesionálnymi pracovníkmi, zúčastňovať a neskôr viesť 
rôzne vzdelávacie aktivity (tútoring detí, kariérne poradnestvo, PC vzdelávanie) a voľnočasové 
aktivity (kreatívne workshopy, šport, tanečný a spevácky krúžok, výlety, konverzácie v cudzom 

jazyku).

SK-21-99-2013-R3 Dobrovoľníci pre Štiavnicu IV Nadácia Baden-Powella Banskobystrický 32 411 € A

Nadácia Baden-Powella predkladá projekt na hosťovanie 4 dobrovoľníkov (Gruzínsko, 
Bulharsko, Maďarsko, Česko) na 12 mesiacov. Projekt nadväzuje na predchádzajúce tri EDS 
projekty rovnakého zamerania. Hlavným cieľom je pomáhať mladých ľuďom k integrácii do 

Európskeho spoločenstva, budovať ich aktívne občianstvo a vytvárať mosty medzi krajinami. 
Dobrovoľníci sa budú podieľať najmä na obnove Kalvárie v 

Banskej Štiavnici - sprevádzať návštevníkov, manuálne opravovať budovy, kosiť atď. Medzi 
ďalšie aktivity Patrí starostlivosť o beh hostela, výroba fotografií a video dokumentov, značenie 
turistických chodníkov, písanie publikácií, účasť na kultúrnych akciách a pod. Súčasťou projektu 

sú aj aktivity 1 - 2 dobrovoľníkov v miestnej škôlke.



SK-21-86-2013-R3 If you help to others you help yourself the best YMCA MZ Nitra - OZ Nitriansky 21 165 € A

Projekt predkladá organizácia YMCA MZ Nitra, ktorá má záujem hosťovať 4 dobrovoľníkov na 6 
týždňov a 2 dobrovoľníkov na 12 mesiacov. Dobrovoľníci sú z Bulharska a Macedónska. 
Hlavnou náplňou práce 4 dobrovoľníkov na krátkodobej EDS bude údržba ihrísk a nácvik 
pantomímy so žiakmi miestnych škôl. Úlohou 2 dobrovoľníkov na dlhodobej EDS bude 

realizácia workshopov pre deti a taktiež budú pomáhať pri voľnočasových aktivitách. Budú 
taktiež doučovať cudzie jazyky, 

prekladať texty do a z angličtiny. Zapojení budú tiež do tvorivých dielní a aktivít, v rámci 
ktorých budú pomáhať znevýhodneným ľuďom.

SK-21-117-2013-R3 The social enviroment as a space for education
Združenie občÁNOv pre rozvoj aktivít 

mesta Detva "Aktívne mesto"
Banskobystrický 2 874 € A

Projekt je o krátkodobou 2 mesačnou EDS-kou dobrovoľníka s poruchami sluchu. Žiadateľom 
projektu je Združenie občanov pre rozvoj aktivít mesta Detva "Aktívne mesto", ktoré je zároveň 
vysielajúcou organizáciou. Aktivity projektu a hosťovanie projektu sa bude odohrávať v Murcii, 

v Španielsku. Dobrovoľník sa naučí ako 
pracovať s informačnými technológiami, naučí sa ako pracovať s mladými ľuďmi s nedostatkom 

príležitostí, organizovať kreatívne workshopy a pod. Výstupom z projektu bude booklet s 
fotografiami.

SK-21-100-2013-R3 Simple living noble thinking
o.z. Spoločnosť Slovensko-indického 

priateľstva
Trenčiansky 17 220 € A

Žiadateľom 12 mesačnej EDS 2 dobrovoľníkov z Ukrajiny je OZ Spoločnosť Slovensko-indického 
priateľstva, ktorej činnosť sa zameriava na podporu aktívneho prístupu k životu a upevnenia 

medzinárodného priateľstva, solidarity a interkultúrneho vzdelávania. Hlavným cieľom 
projektu je premostenie Západu s Východom na lepšie spoznanie toho, čo nás spája na využitie 
toho, čo nás odlišuje, a to k obojstranne vzájomného prospechu. Aktivity samotného projektu 

sa budú konať v novozaloženom multikultúrnom centre Green Heart v Piešťanoch. Medzi 
hlavné aktivity 

dobrovoľníkov bude patriť práca v teréne, rozličné kurzy - slovenčiny, jogy, stresmanažmentu 
..., prednášky, diskusné kluby, festivaly, organizovanie workshopov, atď. Samotní dobrovoľníci 

ešte vybratí nie sú, budú však z radov mladých ľudí s nedostatkom príležitostí.

SK-21-112-2013-R3 Cooperation in action! Mladiinfo Slovensko - OZ Bratislavský 6 835 € A

Projekt dlhodobej EDS predkladá organizácia Mladiinfo Slovensko. Ide o vysielajúcu 
organizáciu, ktorá plánuje vysielať dobrovoľníka na 9 mesiacov do Ruska. Dobrovoľník bude 

vykonávať svoju EDS v organizácii "SFERA" z Nižného Novgorodu. Cieľom projektu je podporiť 
vzrastajúci záujem ruskej populácie v Nižnom Novgorode o dobrovoľníctvo a aktívne 

občianstvo, rozvíjať toleranciu medzi kultúrami v lokálnej komunite, ktorá zahŕňa deti a 
mladých ľudí pomocou vzdelávacích aktivít. Medzi aktivity dobrovoľníka bude patriť napr. 

propagácia medzinárodných projektov, príprava workcampov, PR aktivity, práce v kancelárií a 
pod.

SK-21-83-2013-R3 Youth for action and creativity CVČ Domino Banskobystrický 16 037 € A

EDS dvoch dobrovoľníkov (zo Španielska a Rumunska) v CVČ Domino vo Zvolene, na 12 
mesiacov (marec 2014 - február 2013). Dobrovoľníci budú zapojení do chodu CVČ a jeho aktivít 
a zároveň majú priestor pre vlastné aktivity ktoré budú organizovať. Organizácia už hosťovala 

dobrovoľníka.

SK-21-104-2013-R3 Helping Others, Exploring Capital of the World III OZ Barlička Prešovský 0 € N

SK-21-91-2013-R3 EVS for GLobal Education
Slovak Center for Communication and 

Development
Bratislavský 0 € N

SK-21-113-2013-R3 Closer to nature OZ Jablonka Bratislavský 0 € N

SK-21-97-2013-R3 I want to help vulnerable OZ ZaŽiar Žiar nad Hronom 0 € N



Číslo projektu Názov projektu Subjekt Kraj Schválený grant
Rozhodnutie Výberovej 

komisie 
Popis podporeného projektu

SK-31-E52-2013-R3 Zvládame to už sami - WHAT´s NEXT? OZ Barlička Prešovský 19 334 € A

Projekt 9 dňovej trilaterálnej mládežníckej výmeny za účasti troch krajín (SK - 7+1, POL - 7+1 
a SRB 7+1) predkladá OZ Barlička, ktoré sa venuje integrácii zdravotne a mentálne postihnutých detí a 

mládeže do spoločnosti. Podnetom na realizovanie tejto výmeny bola predchádzajúca bilaterálna výmena 
žiadateľa s poľským partnerom, pričom tentoraz si prizvali k sebe partnera zo Srbska. Špecifikom 

srbského partnera je, že sa venuje ZŤP ktorí študujú na VŠ, slovenskí a poľskí účastníci majú prevažne SŠ 
vzdelanie - ide tak o obojstranne zaujímavý vzdelávací efekt. Hlavným cieľom výmeny je viac podporiť 

sebavedomie mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením a viesť ich k samostatnému životu. Ide 
predovšetkým o témy ktoré sa týkajú samostatného fungovania nielen v osobnom ale predovšetkým v 
pracovnom živote. Pracovnými metódami majú byť diskusie a neformálne rozhovory, simulačné hry, 
brainstorming, sebaprezentácia, metódy živej pedagogiky atď. Plánovaná je aj prípravná návšteva.   

SK-31-E50-2013-R3
THEMATIC OPEN NETWORK the role of 

mediation in inter/multi ethnic dialogue and 
community conflict management

Združenie miest a obcí Slovenska Bratislavský 19 965 € A

Projekt pod názvom Thematic open network si podáva Združenie miest a obci Slovenska. Partnermi v 
projektu je 16 organizácii z 10 štátov (SK, HU, CZ, RO, GE, MD, TR, ME, AL, HR). Jedná sa o realizáciu 

medzinárodného kontaktného semináru, ktorého cieľom je budovanie interkultúrneho dialógu mládeže, 
ktorý ma napomáhať pri riešení komunitných konfliktov na úrovni obce. 

 


SK-31-E53-2013-R3 Žijem
V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj 

mládeže - OZ
Žilinský 9 996 € A

Projekt mládežníckej výmeny predkladá OZ V.I.A.C. z Trstenej, ktorého poslaním je služba a pomoc 
mladým ľuďom vo všestrannom rozvoji osobnosti cez vytváranie podnetného prostredia pre ich 

realizáciu. Jej cieľom je ukázať mladým ľuďom nové aktívne outdoorové možnosti trávenia voľného času, 
ktoré budú pre nich atraktívne, aby si mali možnosť uvedomiť, že virtuálny kontakt im nikdy nedá to, čo 

im umožní zažiť osobné stretnutie a spoločne strávený čas. 7-dňový program bude vyplnený 
outdoorovými hrami, tancom, adrenalínovými aktivitami, nočnou hrou, diskusiou. Konať sa má za účasti 

28-tich účastníkov zo Srbska, Česka a Slovenska. 

SK-31-E42-2013-R3 Common Europe TYKVA n.o. Košický 14 553 € A

Nezisková organizácia TYKVA z Košíc si podáva projekt mládežníckej výmeny Akcie 3.1 pod názvom 
Common Europe. Projektu sa majú zúčastniť mladí ľudia zo Slovenska, ČR, Turecka, Ukrajiny a Moldavska. 
Z každej krajiny je to 6 ľudí a jeden mládežnícky vedúci, čo robí súčet 35 ľudí. Cieľom výmeny je vzbudiť u 
účastníkov povedomie občianstva na európskej úrovni, preto téma výmeny je občianstvo, občianstvo EÚ, 
rozdiely medzi javmi občianstva EÚ a európskeho občianstva a priblížiť fungovanie inštitúcii EÚ a inštitúcii 

Európy. Výmena má trvať 8 dní na Zemplínskej Šírave. 

SK-31-E48-2013-R3 Walk, Share & Talk INEX Slovakia - OZ Bratislavský 19 305 € A

Projekt predkladá organizácia INEX, ktorej hlavným cieľom je vytvárať podmienky pre spoluprácu 
mladých ľudí z rôznych kultúr a podporovať ich osobnostný rast. INEX organizuje rôzne dobrovoľnícke 

aktivity vrátane medzinárodných workcampov. Predkladaný projekt je školenie (SK, BE, RS, UA, RU, AM, 
LV, DK), ktorého cieľom je podporovať porozumenie medzi mladými ľuďmi a propagáciu 

medzinárodného dobrovoľníctva prostredníctvom metódy rozprávania príbehov a divadelných metód. 
Aktivity projektu: interaktívne prezentácie, simulácie, diskusie atď. na témy ako História siete 
medzinárodného dobrovoľníctva, politiky EÚ vo vzťahu k medzinárodnému dobrovoľníctvu, 
dobrovoľníctvo ako nástroj aktívneho občianstva, Erasmus +, divadelná metóda ako nástroj 

neformálneho vzdelávania a pod. 

SK-31-E44-2013-R3 One should eat to live, not live to eat Prídunajská aktívna mládež - OZ Bratislavský 20 025 € A

Projekt multilaterálnej mládežníckej výmeny si podáva občianske združenie. Podunajská aktívna mládež. 
Partnermi projektu sú krajiny: SR, PL, PT, GE, AZ, MD. Cieľom celej výmeny je vzájomné sa spoznanie a 
definovanie potrieb a záujmov mladých ľudí v programových a partnerských krajinách. Témou výmeny 

bude zdravý životný štýl a šport. Výmena má trvať 10 dní a z každej krajiny sa jej zúčastní 4 (mladí 
ľudia)+1 mládežnícky vedúci. Aktivity projektu sa majú konať v hlavnom meste Azerbajdžanu v Baku.

SK-31-E47-2013-R3
Visegrad and Southern Caucasus: Building 

Bridges, Building Trust
Centrum pre európskej záležitosti - OZ Bratislavský 0 € N

SK-31-E57-2013-R3
Project Management for the Beginners in 

Youth Work
A.D.E.L. - Association for Development, 

Education and Labour - OZ
Prešovský 0 € N



SK-31-E41-2013-R3 ReCreate Your World Animus Apertus, n.o. Banskobystrický 0 € N

SK-31-E45-2013-R3 The Legends of the frontier Umelecká klub Prospecta - OZ Prešovský 0 € N

SK-31-E49-2013-R3 Folklórna mládež Hornošarišské osvetové stredisko - OZ Prešovský 0 € N



Číslo projektu Názov projektu Subjekt Kraj Schválený grant Rozhodnutie Výberovej komisie Popis podporeného projektu

SK-43-E18-2013-R3 Youthful Communities: Young People in Community Action Ulita o.z. Bratislavský 9 978 € A

OZ Ulita predkladá projekt medzinárodného 
školenia, ktoré plánujú uskutočniť v Bratislave 
a Senci. Poslanie OZ Ulita je zvyšovanie kvality 
života detí a mladých ľudí žijúcich v mestských 
komunitách, prevádzkuje Komunitné centrum 
v Bratislave - Kopčany. Plánované školenie je 

určené pre 16 účastníkov, 3 expertov a 3 
podporných pracovníkov 5 partnerských 

organizácií zo 4 krajín: Slovinska, Španielska, 
Veľkej Británie a Slovenska. Podobné školenie 
OZ Ulita úspešne zrealizovalo v roku 2012. 6-

dňové školenie pozostáva zo série workshopov 
a aktivít v miestnej komunite, ktorých cieľom 

je poskytnúť skúsenosti smerujúce k 
formovaniu lídrov pre zavádzanie zmien v 

komunite. Školenie je prostriedkom k podpore 
aktívneho občianstva a líderstva na miestnej 

úrovni prostredníctvom medzinárodnej 
výmeny skúseností a nápadov.

SK-43-E17-2013-R3 Found it - Run it - Lead it Centrum voľného času - Regionálne centrum mládeže Košický 16 075 € A

Školenie je pripravené pre pracovníkov s 
mládežou z rôznych mládežníckych stredísk, 

organizácií, neziskoviek, ako aj mládežníckych 
lídrov, ktorí sú potencionálnymi zakladateľmi 

ich vlastných mládežníckych organizácií. 
Projekt zapája 9 partnerských skupín (SVK, TR 
IT, IT, GR, BG, IE, ES, FI, BG). Hlavnou témou 

projektu je práca s mládežou. Hlavným cieľom 
projektu je pripraviť účastníkov - 

mládežníckych pracovníkov a mládežníckych 
lídrov efektívne viesť mládežnícku organizáciu 

so zreteľom na potreby mladých ľudí, európske 
priority, vedieť motivovať ostatných a 

orientovať sa v možných zdrojoch a postupoch 
pri získavaní grantov. 

SK-43-E21-2013-R3 Educate and empower KERIC - OZ Žilinský 11 361 € A

Projekt predkladá OZ KERIC. Ide o školenie, na 
ktorom sa zúčastní 20 účastníkov z 8 

organizácií z piatich krajín. (3x SK, PL, CZ, FR, 2 
x PT). Projekt je určení pre pracovníkov s 

mládežou, ktorí nemajú žiadnu skúsenosť s 
medzinárodnými projektmi a cítia i jazykovú 
bariéru. Cieľom je rozvinúť v pracovníkoch s 

mládežou, kompetencie s pridanou hodnotou 
jazykovej podpory v angličtine,

vďaka ktorým budú schopní realizovať projekty 
na medzinárodnej úrovni. Očakávaným 

výstupom zoškolenia budú práve 
medzinárodné projekty, ktoré pripravia 

účastníci školenia ako follow up.

SK-43-E11-2013-R3 Refresh Button: Digital Tools Driving the Change NO LABEL PROJECT o.z. Košický 11 778 € A

Projekt predkladá občianske združenie, 
ktorého hlavným cieľom je vzdelávanie 
mladých ľudí pôsobiacich v neziskovom 

sektore a v oblasti sociálneho podnikania. 
Predkladaný projekt je školenie s trvaním 6 

dní, do ktorého je zapojených 24 účastníkov z 
12 krajín. Cieľom školenia je posilniť 

kompetencie v oblasti efektívnosti fungovania 
organizácií, projektového manažmentu a v 

oblasti práce s on-line nástrojmi. Aktivity budú 
mať formu prezentácií, diskusií, workshopov, 

hier a pod.
SK-43-E22-2013-R3 ACTIVATE YOUR POTENTIAL AHOY Slovakia - OZ Trenčiansky 0 € N
SK-43-E12-2013-R3 CHAOS – Chance of Activity-leaders for Open Society ACHO - Aktívne chvile oddychu - OZ Bratislavský 0 € N
SK-43-E19-2013-R3 Together is Better: European Youth for the inclusive Europe INEX Slovakia - OZ Bratislavský 0 € N
SK-43-E14-2013-R3 Work in progress Rada mládeže žilinského kraja - OZ Žilinský 0 € N
SK-43-E24-2013-R3 Election&Selection O.Z. Spoločnosť Slovensko - indického priateľstva Trenčiansky 0 € N
SK-43-E16-2013-R3 Debate Coaching, Judging and Training Course Slovenská debatná asociácia - OZ Bratislavský 0 € N
SK-43-E25-2013-R3 Vypni OZ Centrum vločka Lednica Trenčiansky 0 € N
SK-43-E15-2013-R3 Youth in Media Ad hoc, o.z. Bratislavský 0 € N
SK-43-E20-2013-R3 „Motivation solutions for young people” ESTRA foundation n.o. Žilinský 0 € N

Akcia 4.3 - Vzdelávacie aktivity a vytváranie sietí osôb aktívnych v oblasti práce s mládežou a v mládežníckych organizáciach



Číslo projektu Názov projektu Subjekt Kraj Schválený grant
Rozhodnutie Výberovej 

komisie 
Popis podporeného projektu

SK-51-E13-2013-R3 Samo sa to nespraví III
Regionálna rada mládeže 

Prešovského kraja - OZ
Prešovský 11 721 € A

Projekt predkladá Regionálna rada mládeže 
Prešovského kraja, ktorá je sieťujúcou organizáciou 

detských a mládežníckych občianskych združení, 
mládežníckych parlamentov, obecných rád 

mládeže a neformálnych mládežníckych skupín na 
území Prešovského samosprávneho kraja. Medzi 

hlavné aktivity organizácie patrí realizácia 
vzdelávacích projektov, informačných kampaní, 

školiacich seminárov, tréningov a diskusných 
stretnutí. Hlavným cieľom projektu je stimulovať 

mladých ľudí v Prešovskom kraji k aktívnej 
občianskej participácii na miestnom živote a 
prispieť k rozvoju aktívneho občianstva ako 

sociálnej zručnosti mladých. K tomuto si zvolili 
aktivity ako : dialógy s prvovoličmi, dotazníky o 
úrovni poznatkov mladých ľudí o EÚ, miestnej 
samospráve, informačné workshopy, aktivity v 
teréne, diskusné fórum, internetové voľby. ... 

Predkladateľ je prvoaplikant. Projekt potrvá 18 
mesiacov.

SK-51-E12-2013-R3
Transnational Youth Forum 

about Youth 
Unemployment

A.D.E.L. - Association for 
Development, Education 

and Labour - OZ
Prešovský 27 083 € A

Nadnárodný projekt Akcie 5.1 pod názvom 
Transnational Youth Forum about Youth 

Unemployment si podáva organizácia A.D.E.L so 
Stropkova. Projekt by sa mal konať v Košiciach 

prostredníctvom konferencie, ktorou témou bude 
vysoká nezamestnanosť ako aktuálny problém EÚ. 
Projektu sa majú zúčastniť účastníci z SK, BG, HR, 
IT, ES, GR, NL, RO, CZ, PL, HU a PT teda celkom 48 
ľudí. Z každej krajiny bude prítomný aj odborník z 
tretieho sektora, ktorého zameranie je "boj" proti 

nezamestnanosti a jeden politický predstaviteľ. 

Akcia 5.1 - Stretnutia mladých ľudí a ľudí zodpovedných za mládežnícku politiku 



SK-51-E11-2013-R3 Dialóg pre mladých
Mladí Priatelia Európy v 

Slovenskej republike - OZ
Bratislavský 18 285 € A

Projekt organizácie JEF Slovakia je komplexným 
projektom, ktorého sa má zúčastniť a realizovať ho 
20 ľudí z tímu organizácie. V projekte sú zastúpené 

dôležité prvky akcie 5.1. Cieľom projektu je 
vytvorenie platformy (webovej podstránky) ktorá 

poskytuje možnosti pre participáciu; prispieť k 
zvýšeniu povedomia mladých ľudí o procese 

štruktúrovaného dialógu a aktívne ich zapojiť do 
jeho realizácie; posilniť záujem mladých ľudí o 

spoločenské dianie a motivovať ich k využívaniu 
svojich práv a k participácii. Zámer je aj propagovať 

voľby do Európskeho parlamentu v máji 2014.

SK-51-E10-2013-R3
Budúcnosť mladých - 

budúcnosť Šale
Meetpoint Šaľa o.z. Nitriansky 10 060 € A

Projekt predkladá OZ Meetpoint Šaľa. Cieľom 
projektu je pripraviť skupinu cca 30 mladých ľudí 

vo veku 15-30 rokov prostredníctvom inovačných a 
renovačných maratónov, aby boli schopní a 

pripravení viesť štruktúrovaný dialóg s miestnou 
samosprávou. Súčasťou prípravy je práca na 

formulovaní problémov a navrhovanie riešení. 
Počas roku 2014 plánujú zorganizovať 12 stretnutí s 

mestskou samosprávou. Súčasťou projektu je 
zapojenie moderných technológií (web, smartfóny) 
pre vytvorenie moderného komunikačného kanálu 

medzi mladými a ľuďmi s rozhodovacou 
právomocou.


