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Akcia 1.1. Mládežnícke výmeny

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

SK-11-E53-2012-R2 I Human / "JA - človek" Laďáci - NS Prešovský 19 550 € ÁNO

Projekt predkladá prvoaplikant - neformálna skupina Laďáci. Ide o multilaterálnu 

mládežnícku

výmenu 4 krajín: Slovensko, Turecko, Španielsko, Rumunsko. Mládežnícka 

výmena má trvať 10 dní

a má sa realizovať v blízkosti Prešova. Hlavné ciele projektu: vychovávať mladých 

ľudí k ľudským

právam, podporovať myšlienky tolerancie a spolupráce, bojovať proti 

diskriminácii, predsudkom a

porušovaní ľudských práv, naučiť mladých ľudí rozlišovať jednotlivé generácie 

ľudských práv,

identifikovať ich porušenia, rozvíjať schopnosti, efektívne sa brániť proti ich 

porušovaniu. V projekte

je plánovaná aj prípravná návšteva.

SK-11-E46-2012-R2 Citizen and Democracy / Občan a Demokracia UPGRADE - NS Košický 14 350 € ÁNO

Projekt mládežníckej výmeny, ktorá by sa mala uskutočniť koncom septembra 

roku 2012 podáva neformálna skupina 9 mladých ľudí + 1 vedúci skupiny. Ide o 

multilaterálnu výmenu, kde budú pozvaní partneri s Rumunska, Česka a Estónska. 

Z každej skupiny sa predpokladá návšteva 9 mladých ľudí + 1 vedúci za každú 

skupinu. Projekt pod názvom Citizenship and Demoracy alebo Občianstvo a 

Demokracia je tematický zameraný na spomenuté výrazy ako občianstvo, 

demokracia, európske občianstvo a všetko čo sa týka občianstva ako takého; 

vývoj, súčasná situácia v Európe. Cieľom celého projektu je zvýšiť povedomie o 

občianskej spoločnosti a demokratických princípoch medzi mladými ľuďmi 

prostredníctvom neformálneho vzdelávania. 

SK-11-E51-2012-R2 BIO LIFE
TYMIÁN ekologické, vzdelávacie a 

mládežnícke centrum - OZ
Banskobystrický 13 809 € ÁNO

Projekt multilaterálnej výmeny predkladá prvoaplikant, organizácia Tymián, ktorá 

vznikla v roku 2010 ako iniciatíva mladých ľudí na podporu environmentálneho 

vzdelávania detí a mládeže. Založené bolo ako ekologické, vzdelávacie a 

mládežnícke centrum. Prípravný tím pozostáva z 10 aktívnych členov pričom na 

projekte pracuje od decembra 2011. Hlavnou témou projektu za účasti 

Slovenska, Maďarska, Rumunska a Poľska je ekologický život a v súvislosti s tým 

podpora ekologického farmárčenia a návrat k tradičným zvykom a remeslám. 

Ciele projektu sú sformulované do troch hlavných bodov, a to, 1. možnosti 

sebestačného hospodárenia na rodinných biofarmách a komparácia života v 

minulosti a súčasnosti v krajinách účastníkov výmeny, 2. pochopenie 

ekologického životného štýlu a otázok o trvalo udržateľnom rozvoji, 3. rozvoj 

schopností účastníkov vnímať prírodu a rozvoj ich manuálnych zručností 

potrebných pre sebestačné hospodárenie. Samotná výmena kt. má trvať 10 dní je 

prioritne určená pre MĽSNP a pozostáva z celého radu aktivít ako napr. 

zoznamovacie aktivity, prezentácie, diskusie, národné večery, návštevy ekofariem 

a ekodediny, hodnotiace aktivity, aktivity na podporu rozvoja manuálnych 

zručností, prezentácia programu MvA v rámci folklórnych slávností ai.



SK-11-E31-2012-R2 MELTURE
Centrum voľného času - Regionálne 

centrum mládeže
Košický 18 690 € ÁNO

Projekt predkladá Centrum voľného času - Regionálne centrum mladých ako 

multilaterálnu výmenu

mladých ľudí z piatich krajín - Slovensko, Slovinsko, Taliansko, Turecko, Poľsko. 

Celkový počet

účastníkov je 38 mladých ľudí a ich vedúcich skupín. Za každú partnerskú krajinu 

sa zúčastní 6

mladých ľudí a jeden vedúci. Za Slovensko sa zúčastní 8 mladých ľudí a 2 vedúci. 

Projekt

MELTURE - MEdia and cuLTURE je zacielený na podporu kritického myslenia 

mladých ľudí v

multimediálnom svete. Na základe rôznych aktivít, rolových hier a divadelných 

techník si majú

mladí ľudia pochádzajúci z rôznych kultúrnych prostredí vymeniť skúsenosti z 

tejto oblasti. Aktivity

majú podporiť a posilniť slobodné a kritické myslenie na základe faktov, ktoré 

pomôžu mladým

ľuďom, aby nepodľahli propagande a brainwashingu. Taktiež má dôjsť k výmene 

skúseností s

propagandou a brainwashingom na základe kultúrneho pozadia jednotlivých 

účastníckych krajín.

SK-11-E37-2012-R2 Rovnaké šance pre všetkých Informačné centrum mladých Snina Prešovský 8 554 € ÁNO

ICM Snina predkladá projekt bilaterálnej mládežníckej výmeny, ktorej sa má 

zúčastniť 30 mladých ľudí zo Slovenska a Poľska (väčšina vo veku 13-14 rokov) 

plus štyria skupinový vedúci. Výmena sa má realizovať na prelome augusta - 

septembra 2012 a trvať 7 dní. Žiadateľ je prvoaplikant a projekt bol predložený 

už v prvom predkladacom kole 2012. Hlavnou témou sú menšiny, tolerancia a 

učenie sa prostredníctvom outdoorových a zážitkových aktivít. Do projektu budú 

zapojení mladí ľudia zo sociálne a geograficky znevýhodneného prostredia.

SK-11-E48-2012-R2 CHANGE 4 LIFE INEX Slovakia Bratislavský 12 711 € ÁNO

Projekt multilaterálnej mládežníckej výmeny predkladá organizácia Inex 

Slovensko. Organizácia bola založená v roku 1993, orientuje sa na podporu 

mobility mládeže, neformálneho vzdelávania a dobrovoľníctva. K jej hlavným 

aktivitám patrí organizácia medzinárodných workcampov dobrovoľníckej práce 

na Slovensku a v zahraničí. Na predloženom projekte mládežníckej výmeny  sa 

zúčastní 20 účastníkov zo Slovenska, Belgicka, Portugalska a Islandu. Cieľom 

projektu je v medzinárodnom tíme propagovať zdravý životný štýl mladých ľudí, 

venovať sa viac športovým aktivitám, tráviť viac voľného času v prírode. Pod 

zdravím životným štýlom si predstavujú 3 dimenzie- telo, myseľ a prostredie, 

pričom každej časti sa budú v programe venovať niekoľko dní. Počas projektu 

plánujú outdoorové aktivity, rôzne typy hier, divadlo, filmy, workshopy, 

teambuildingové aktivity a diskusie za použitia metód neformálneho vzdelávania.

SK-11-E52-2012-R2 Medzigeneračná solidarita bez hraníc aj cez šport KUBUS - NS Prešovský 9 590 € ÁNO

Projekt predkladá neformálna skupina mladých ľudí KUBUS z Kežmarku. Ide o 

prvoaplikanta,  ktorý predkladá projekt - bilaterálnu výmenu Slovenska (13+2) a 

Nemecka (13+2). Hlavnou témou je medzigeneračný dialóg, aktívne starnutie a 

zdravý životný štýl. Cieľom je upriamiť pozornosť mladých ľudí na problematiku 

starnutia a dialógu medzi rôznymi generáciami. Medzi hlavné aktivity patria: 

športové aktivity, výlety, diskusie, hry, výstava.



SK-11-E33-2012-R2 Nie len ja alebo ty, všetci sme rovnakí Združenie mladých rómskych žien Košický 7 425 € ÁNO

Projekt multilaterálnej mládežníckej výmeny predkladá neformálna skupina z 

okresu Michalovce vystupujúca pod menom Združenie mladých rómskych žien. 

Partnerské organizácie pochádzajú z ďalších krajín V4 - Maďarsko, Poľsko, Česko. 

Na projekte sa zúčastní v celkovom počte 32 mladých ľudí vo veku od 15 do 25 

rokov, z každej krajiny po 8 účastníkov. Témou projektu je rodová rovnosť. 

Projekt vznikol ako reakcia na identifikované porušovanie niektorých ľudských 

práv a to z najmä z dôvodu rodovej nerovnosti, ktorá stále pretrváva vo väčšine 

rómskych komunít. Projekt chce priviesť jeho účastníkov k spoznaniu a 

pochopeniu základných ľudských práv, práv menšín, ale najmä k pochopeniu 

rodovej rovnosti a jej významu pre spoločnosť a  rodinu. Program aktivít zahspa 

prednášky s následnými diskusiami, wokshopy, rolové aktivity, aktivitu Secret 

friend prebiehajúcu počas celej výmeny, prezentácie tradičného rómskeho jedla 

a hudby, športové aktivity. Súčasťou projektu je aj prípravná návšteva.

SK-11-E40-2012-R2
Buď kreatívny! Práce environmentálne uvedomelej 

mládeže 
Obec Marcelová Nitriansky 17 759 € ÁNO

Projekt predkladá Obec Marcelová. Ide o prvoaplikanta, skupinu mladých ľudí z 

obce v Nitrianskom kraji pri hraniciach s Maďarskom, ktorí predkladajú projekt 

pod vedením svojich pedagógov a zástupcov obce. Predložený projekt je 

bilaterálnou výmenou Slovenska (24+4) a Maďarska (24+3). Hlavnou témou je 

ochrana životného prostredia a zdravý životný štýl. Cieľom je upriamiť pozornosť 

mladých ľudí na problematiku zdravého životného štýlu a ochrany životného 

prostredia a taktiež im poskytnúť viaceré konkrétne zručnosti a vedomosti. Medzi 

hlavné aktivity patria: zber odpadu, výroba výrobkov a predmetov z plastových 

fliaš, športové aktivity, výlety, prezentácie, diskusie, hry.

SK-11-E44-2012-R2 IN formačné technológie od jedného k druhému POLYMA - NS Prešovský 7 031 € ÁNO

Projekt predkladá NS POLYMA z Humenného, ktorá sa schádza pravidelne už dva 

roky a je zastrešená Žiackou školskou radou. Oblasť záujmu tejto skupiny sa 

orientuje na praktické využitie vedomostí v oblasti informačných technológií. Títo 

mladí ľudia pôsobia bezplatne ako administrátori informačných  web stránok 

rôznych OZ, neziskových organizácií a škôl. Členovia skupiny po absolvovaní 

školení KOMPRAX oslovili prostredníctvom Eurodesku českú skupinu rovnakých 

záujmov za cieľom zorganizovania mládežníckej výmeny. Túto chcú zamerať na 

podporu aktívneho občianstva, posilnenie vzájomného porozumenia,  otázku 

nezamestnanosti mladých ľudí, možnosť kreatívneho podnikania v oblasti IT. 

Projekt potrvá 7 dní a z každej skupiny sa ho zúčastní 12 mladých ľudí + 2 vedúci.

SK-11-E29-2012-R2 2 tváre spoločnosti / 2 faces of society Deti Stariny - NS Prešovský 21 205 € ÁNO

Projekt predkladá neformálna skupina 7 mladých ľudí zo Sniny. Hlavnou témou 

projektu mládežníckej výmeny je chudoba a sociálne práva. Na výmene bude 

participovať 40 mladých ľudí zo Slovenska, Turecka, Rumunska a Španielska. 

Výmena sa bude konať v Humennom počas 10 dní. Cieľom projektu je 

vychovávať mladých ľudí v sociálnych právach, problémoch a v aspektoch 

chudoby, zvýšiť ich sociálne povedomie a zdieľať skúsenosti a vedomosti v danej 

oblasti. Počas výmeny budú používať viaceré prvky neformálneho vzdelávania: 

workshopy, role play, medzinárodné učenie sa, teambuildingové aktivity,...V 

projekte je plánovaná aj prípravná návšteva.



SK-11-E43-2012-R2 Jeden pre všetkých, všetci pre jedného Obec Ohrady Trnavský 0 € NIE

SK-11-E54-2012-R2 IMPACTO Stopy - OZ Žilinský 0 € NIE

SK-11-E35-2012-R2 /Ne/Zamestnanosť OZ FIKSZ Trnavský 0 € NIE

SK-11-E55-2012-R2 Genius Loci Obec Veľký Kýr Nitriansky 0 € NIE



SK-11-E34-2012-R2 Theatre gathers diversity KERIC - OZ Žilinský 0 € NIE

SK-11-13-2012-R2 Záhoracky kemp Zväz telesne postihnutej mládeže - OZ Bratislavský 0 € NIE

SK-11-E32-2012-R2 „Minorities with major priorities” Mesto živých - NS Prešovský 0 € NIE

SK-11-E38-2012-R2 Tanečná dúha Freak dance company - NS Bratislavský 0 € NIE



SK-11-E30-2012-R2 DIES MAGISTRUS PARVULUS
Občianske združenie "Otvorme cestu 

pre deti s DYS...,"
Žilinský 0 € NIE

SK-11-E42-2012-R2 Medzinárodná čajovpa u mladých filantropov Nitrianska komunitná nadácia Nitriansky 0 € NIE

SK-11-E50-2012-R2 ND-YD No to Discrimination - Yes to Diversity
STEP - Spoločenstvo pre oblastný 

rozvoj - OZ
Prešovský 0 € NIE

SK-11-E47-2012-R2 Pohľad cez zelené okuliare Klubaci - NS Košický 0 € NIE



SK-11-E49-2012-R2 Európska únia o 50 rokov očami mladých Átkötők - NS Košický 0 € NIE

SK-11-E56-2012-R2 Interactive Science for Youth Deti a škola n.o. Nitriansky 0 € NIE

SK-11-E28-2012-R2 Buďme hrdí na svojich hrdinov SOAring - NS Žilinský 0 € NIE



Číslo projektu Názov projektu Subjekt Kraj Schválený grant
Rozhodnutie 

Výberovej komisie 
Popis podporeného projektu

SK-12-E34-2012-R2
Šanca pre Tekov - prišli sme, videli sme, 

zlepšili sme.
Hroneko Nitriansky 5 100 € ÁNO

Projekt mládežníckej iniciatívy predkladá prvoaplikant, OZ Hronek, skladajúci sa zo štyroch aktívnych mladých 

mužov. Projekt sa má uskutočniť v obci Nový Tekov a trvať má 10 mesiacov. Hlavnými témami iniciatívy sú životné 

prostredie a voľný čas mládeže. Hlavnými cieľmi sú zníženie množstva vyprodukovaného odpadu, zvýšenie 

množstvo vyseparovaného odpadu a cieleným zvyšovaním osvety v oblasti druhotného využitia odpadov ovplyvniť 

povedomie komunity v obci. V priebehu projektu plánuje žiadateľ realizovať viaceré aktivity, ako napr. workshopy, 

rozhovory s predstaviteľmi regionálnej samosprávy, dotazníkový prieskum domácností, prednášky a ukážky 

triedenia odpadov a kompostovania, zriadenie komunitného kompostoviska, tvorivé dielne pre malé deti, 

mapovanie a práca v teréne, výsadba aleje stromov, kríkov a okrasných drevín, (T)EKOburza. Výsledkom projektu 

bude vytvorenie komunitného kompostoviska, výsadba alejí a vypracovanie strategického dokumentu na 

propagáciu a informácie o danej tematike.

SK-12-E39-2012-R2
Keď chceš vedieť, kam máš ísť, najprv poznaj, 

odkiaI prichádzaš
Neformálna skupina Banskobystrický 5 100 € ÁNO

Neformálna skupina podáva projekt pod názvom Keď chceš vedieť, kam máš ísť, najprv poznaj, odkiaľ prichádzaš, 

jedná sa o národnú mládežnícku iniciatívu. Neformálna skupina sa spoločne zaujíma o banskú históriu a pamiatky v 

meste Nová Bapa. Táto Neformálna skupina má záujem o ochranu kultúrneho dedičstva a spropagovať toto 

dedičstvo mladým ľuďom na lokálnej úrovni. Prostredníctvom hier, neformálneho vzdelávania, tanca a spevu by sa 

táto lokálna komunita mala dozvedieť o baníctve v Novej Bani.

SK-12-E40-2012-R2 CESTA K DOHODE QUO VADIS, o.z. Banskobystrický 6 000 € ÁNO

Žiadateľom projektu je nezisková organizácia Quo Vadis, o.z. zo Zvolena. V projekte bude priamo zapojených 14 

účastníkov, siedmi z nich tvoria neformálnu skupinu, ktorá už v minulosti realizovala projekt "Mladí bez 

predsudkov".  Primárnym cieľom projektu „Cesta k dohode“ je ziniciovať mladých ľudí zo Zvolena, ktorí po 

preškolení a nadobudnutí potrebných zručností budú pôsobiť ako rovesnícky mediačný klub alebo zmierovacia 

rada v školskom aj mimoškolskom prostredí. V podobe inovatívneho vzdelávania chcú zvýšiť povedomie v ľudsko – 

právnej oblasti s dôrazom na zvýšenie participácie mladých ľudí  na veciach verejných, tiež v škole a ich občianskom 

každodennom živote metódami neformálneho vzdelávania v oblasti mediácie. Zárovep má projekt ambíciu 

podporiť skupinu mladých lídrov v ich ďalšom osobnostnom rozvoji. Na dosiahnutie týchto cieľov budú používané 

metódy zážitkového učenia. Výstupom projektu má byť Ročenka o mediácii a tiež projektová publikácia s 

prideleným ISBN. Celková dĺžka trvania projektu je 15 mesiacov.

SK-12-E45-2012-R2 Mladí informujú mladých KERIC - OZ Žilinský 8 300 € ÁNO

Projekt predkladá organizácia KERIC z Čadce. Ide o nadnárodnú mládežnícku výmenu s názvom Mladí informujú 

mladých (Youth inform youth), ktorá sa má realizovať v spolupráci s partnerskou organizáciou z poľského mesta 

Torúp v trvaní 12 mesiacov. Realizátormi projektu sú 4 mladí ľudia zo Slovenska a  4 z Poľska.  Projekt je iniciatívou 

mladých ľudí, ktorí navštevujú aktivity Kericu. Cieľom je informačná kampap pre mladých ľudí o možnostiach 

zapojenia sa do programu MvA, zaktivizovanie mladých ľudí a nadviazanie dlhodobej spolupráce. Do projektu bude 

zapojený aj študentský parlament mesta a samospráva. Väčšina aktivít bude prebiehať zrkadlovo a samotná 

informačná kampap prebehne striedavo za účasti oboch národných tímov (február 2013 - Čadca, máj 2013- Torúp).  

Výstupom projektu má byť databáza oslovených mladých ľudí.  

Akcia 1.2 Mládežnícke iniciatívy



SK-12-E46-2012-R2 Senohradská mládež Senohradská mládež - NS Banskobystrický 5 900 € ÁNO

Projekt národnej mládežníckej iniciatívy predkladá neformálna skupina Senohradská mládež, ktorá vo svojej obci 

pôsobí od novembra 2011. Počas 10-tich mesiacov trvania projektu chce skupina vybudovať Komunitné centrum 

pre deti a mládež ako priestor vhodný na ich stretávanie sa v neformálnom prostredí. Cieľom projektu je zvýšenie 

participácie mladých ľudí v obci a prekonať pasivitu svojich rovesníkov, ukázať im možnosti trávenia voľného času a 

zapojenie občanov do života obce. Aktivity projektu sú rozdelené do siedmich kategórií, pričom tie na seba voľne 

naväzujú. Projekt využíva metódy neformálneho vzdelávania predovšetkým formou diskusií, workshopov a 

seminárov  a ponúka možnosť vyjadriť kreativitu účastníkov prostredníctvom tanečného workshopu, enkaustiky, 

zberu odpadkov a čistenia okolia obce a vydávania miestneho časopisu. Členovia neformálnej skupiny chcú svojim 

príkladom viesť svojich kolegov k aktívnemu občianstvu, tolerancii, vyjadreniu kreativity a aktívneho využitia ich 

voľného času.

SK-12-E49-2012-R2 Poď von! Activity Plus Prešovský 5 050 € ÁNO

Občianske združenie Activity plus predkladá projekt iniciatívy 11 mladých ľudí vo veku od 18-30 rokov, ktorým sa 

snaží predstaviť globálne environmentálne výzvy a klimatické zmeny cez hlavnú tému životného prostredia. Cieľom 

projektu je ukázať mladým ľuďom nový pohľad na živú a neživú prírodu cez osobný kontakt s pou. OZ Activity Plus 

je prvoaplikant v programe Mládež v akcii. Projekt bude trvať 10 mesiacov. Prostredníctvom rôznych neformálnych 

metód a aktivít mladí ľudia vybudujú náučný chodník v Slánskych vrchoch. Projekt má pomôcť mladým ľuďom 

aktívnejšie tráviť voľný čas cez zmysluplné outdoorové aktivity v prírode a taktiež má  propagovať myšlienku 

ochrany životného prostredia a prírody.

SK-12-E50-2012-R2 PŠT- prevencia, šport, teambuilding Pomoc ohrozeným deťom - OZ Bratislavský 4 600 € ÁNO

Projekt predkladá skupina piatich dobrovoľníkov z Bratislavy, ktorí vykonávajú svoju činnosť pod OZ Pomoc 

ohrozeným deťom zameranú na prevenciu voči domácemu násiliu. Ich snahou je pokúsiť sa zrealizovať vlastný 

projekt, čiže aktivity nad rámec bežného fungovania združenia. Doteraz mali možnosti zapájať sa len do činností, 

ktoré boli naplánovaná v rámci OZ POD. Cieľom projektu je realizácii štyroch aktivít: 1. nábor a zaškolenie nových 

dobrovoľníkov, ktorí budú pracovať v problematike domáceho násilia, 2. realizácia 3-doového stretnutia 

zameraného na výmenu skúseností s OZ Náruč v Žiline, 3. vytvorenie videa na tému domáceho násilia, 4. 

zorganizovanie športového dpa pre deti zo štyroch bratislavských ZŠ. Projekt potrvá 15 mesiacov.

SK-12-E54-2012-R2 Európsky dvor  Faceclubáci - NS Prešovský 6 000 € ÁNO

Projekt predkladá neformálna skupina 12 mladých ľudí pod názvom Faceclub. Ide o skupinku, ktorá sa sformovala 

vďaka neformálnej skupine Dávid a ich mládežníckej iniciatíve. Skupinka Faceclub realizuje aktivity v rámci ich 

miestneho mládežníckeho klubu. Cieľom predkladaného projektu je rozšíriť vedomosti o Európskych krajinách, 

vytvoriť priestor na dobrovoľnícke aktivity a propagácia aktívneho občianstva mladých ľudí. Počas projektu plánujú 

úpravu dvora miestneho klubu na realizáciu aktivít "Európsky dvor", čo znamená prezentácia 16 Európskych krajín. 

Každý mesiac sa predstaví jedna krajina, pričom okrem kultúrnym zvykov, histórii a pod. budú klásť dôraz aj na 

možnosti mladého Európana uplatniť sa v danej krajine, o pracovných príležitostiach a pod.



SK-12-E56-2012-R2 Divadelný  krúžok Nadja Medias Res - OZ Košický 3 250 € ÁNO

Občianske združenia Media Res predkladá projekt mládežníckej iniciatívy, ktorej cieľom je rozvoj divadelnej kultúry 

v meste Michalovce. Žiadateľ je pomerne mladá organizácia, ktorá bola založená v roku 2011 VŠ absolventmi s 

cieľom podporiť kultúrne aktivity v meste. V spolupráci s mestom organizovali počas leta 2011 letný kultúrny 

program a počas roka realizujú kultúrne aktivity ako besedy, koncerty miestnych kapiel, filmové projekcie. 

Organizátori chcú otvoriť divadelný krúžok pre cca 12 účastníkov (od 15 - 20 rokov) a priblížiť tak divadlo mladým 

ľuďom v meste, dať im priestor na realizáciu a získanie divadelných skúseností, a poskytnúť im možnosť tráviť voľný 

čas kultúrnym vyžitím. Výber bude prebiehať formou náboru na stredných školách a propagáciou v miestnych 

médiách. Počas šesť mesačného obdobia nacvičia predstavenie od Moliera - Mizantrop, ktorého premiéra je 

naplánovaná na začiatok roku 2013. Medzi ďalšie plánové aktivity patrí návšteva divadelných predstavení v 

Košiciach a Prešove.    

SK-12-E30-2012-R2
Mládež tvorí Slovensko priateľské 

dobrovoľníctvu
C.A.R.D.O. Bratislavský 0 € NIE

SK-12-E31-2012-R2 Adopcia ľudí v každom veku C.A.R.D.O. Bratislavský 0 € NIE

SK-12-E33-2012-R2 Sieťujeme slovenských GLEN dobrovoľníkov NS Glen Slovakia Bratislavský 0 € NIE



SK-12-E35-2012-R2
AKTÍVNA ZAMESTNANOSŤ A PODNIKANIE 

MLADÝCH ĽUDÍ
VAŠE ŠTASTIE - OZ Žilinský 0 € NIE

SK-12-E36-2012-R2 Mládež to Európe spočíta! HAHABEKU - NS Nitriansky 0 € NIE

SK-12-E37-2012-R2 Sapiens Iuvenis
INEX Slovakia - občianske združenie - 

OZ
Bratislavský 0 € NIE

SK-12-E38-2012-R2 BÁRKAFEST - festival vzdelávania a kreativity CVČ Juskova Voľa Prešovský 0 € NIE



SK-12-E41-2012-R2 Talent spája róma a neróma Mladí umelci - NS Prešovský 0 € NIE

SK-12-E44-2012-R2 Buti pro terne Občianske združenie Všetci spolu Košický 0 € NIE

SK-12-E47-2012-R2 Divadlo - mierne čierna komédia Divadlo - NS Košický 0 € NIE

SK-12-E48-2012-R2
Letná škola umenia - Vranovská detská 

univerzita
Informačný a vzdelávací inštitút - OZ Košický 0 € NIE



SK-12-E51-2012-R2 Mladí za zdravie Mladí dobrovoľníci - NS Prešovský 0 € NIE

SK-12-E52-2012-R2 Nech vidia! ISKRA NÁDEJE n.o. Trenčiansky 0 € NIE

SK-12-E55-2012-R2 Mladí majú svoje sny Mladí pre Považskú Trenčiansky 0 € NIE

SK-12-E57-2012-R2 Za školou "Za školu" - NS Nitriansky 0 € NIE



SK-12-E58-2012-R2 Pripraviť sa, pozor, participácia!
Študentská rada stredných škôl 

Slovenskej republiky
Trenčiansky 0 € NIE

SK-12-E60-2012-R2 Orava do sveta K&F Project - NS Žilinský 0 € NIE

SK-12-E61-2012-R2 LDF OZ Kino S Košický 0 € NIE



Číslo projektu Názov projektu Subjekt Kraj Schválený grant
Rozhodnutie 

Výberovej komisie 
Popis podporeného projektu

SK-13-E1-2012-R2 Mladí pod Lupp-om OZ Leonarda Žilinský 14 745 € ÁNO

Projekt mládežníckej demokracie predkladá OZ Leonarda zo Žiliny v 

spolupráci so žilinským  mestským úradom. Partnermi budú 

samospráva a rada mládeže zo švédskeho mesta Mora s ktorými si chcú 

vymeniť skúsenosti a preniesť  ich príklady dobrej praxe do 

slovenských podmienok. Partnerstvo vzniklo v roku 2009 pri študijnej 

ceste realizovanej programom MvA. Prvým krokom boli 2 mládežnícke  

výmeny v r. 2011, ktoré boli zamerané na porovnanie slovenskej a 

švédskej praxe. Slovenskú stranu oslovil aktívny prístup samosprávy v 

More k pochopeniu mladých ľudí a ich udržanie v regióne, kde 

vyrastajú. Preto začali niektoré metódy zapracovávať do svojej praxe. V 

projekte budú švédski partneri pôsobiť ako lektori a experti pri procese 

implementácie švédskej metodiky a budú zodpovední za prípravu 

slovenských multiplikátorov. OZ Leonarda bude organizátorom 

seminárov a pravidelných prieskumov LUPP. Cieľom projektu je 

prispieť k vyššej participácii mládeže na spoločenských procesoch, 

ktoré ovplyvpujú  postavenie, uplatnenie a kvalitu života mladých ľudí. 

Hlavnými aktivitami budú realizácia prieskumu LUPP a dep 

Demokracie. Projekt potrvá 17 mesiacov.

SK-13-E3-2012-R2 Týka sa nás to / Týká se nás to
Záhrada - Centrum 

nezávislej kultúry, n.o.
Banskobystrický 0 € NIE

SK-13-E2-2012-R2
Step by step to wishful 

employment 
Lingua Leader,n.o. Nitriansky 0 € NIE

Akcia 1.3 - Projekty mládežníckej demokracie



Číslo projektu Názov projektu Subjekt Kraj Schválený grant
Rozhodnutie Výberovej 

komisie 
Popis podporeného projektu

SK-21-67-2012-R2
CREATIVE YOUTH (Jana Magátová and Simona 

Nováková)
KERIC - OZ Žilinský 2 940 € ÁNO

V predloženom projekte má záujem organizácia KERIC vyslať dvoch dobrovoľníkov do 

Portugalska na krátkodobú EDS v dĺžke trvania 1 mesiac. Jedná sa o dve dievčatá: jedna  so 

psychickými problémami a druhá je  slepá. Obidve dobrovoľníčky budú v jednej organizácii, 

aj preto, aby si mohli vzájomne pomáhať. Partnerstvo medzi HO a VO vzniklo počas 

školenia v Holandsku, kde sa diskutovalo o spolupráci v oblasti hosťovania a vysielania 

mladých znevýhodnených ľudí. Títo MĽSNP sa školenia tiež zúčastnili, takže mohli byť 

odbúrané obavy z neznámeho na  jednej aj druhej strane. Zo Slovenska sa tréningu 

zúčastnilo dievča so psychickými problémami. Obidve dobrovoľníčky budú mať pred 

odchodom špeciálnu prípravu a takisto v HO bude zosilnené mentorstvo. K vykonávaným 

aktivitám bude patriť práca na farme so zvieratami, výroba mliečnych produktov, práca na 

záhrade pri zberaní úrody, starostlivosť o kvetinovú záhradu, pomoc pri prípravných 

prácach na festivale...

SK-21-37-2012-R2 Stanica - Hand-made point of view Truc sphérique Žilinský 8 190 € ÁNO

Projekt individuálnej EDS predkladá  združenie Truc sphérique, ktoré prevádzkuje kultúrne 

centrum Stanica Žilina- Záriečie. Stanica je kultúrne centrum súčasného umenia a 

kultúrnych a spoločenských aktivít, ktoré prebiehajú v budove lokálnej stanice Žilina- 

Zárečie.  Predložený projekt je 12 mesačnou dobrovoľníckou službou dobrovoľníčky 

Florance z Francúzska. Vysielajúcou organizáciou je Mains d’OEuvres, s ktorou má žiadateľ 

už niekoľkoročné skúsenosti. K základným aktivitám dobrovoľníčky bude patriť pomoc s 

grafickou dielpou, bude sa venovať ručnému viazaniu kníh, ale bude mať vytvorený priestor 

aj na realizáciou vlastných nápadov.

SK-21-31-2012-R2 Stanica Open cultural space (Nežka Struc) Truc sphérique - OZ Žilinský 7 866 € ÁNO

Projekt predkladá OZ Truc sphérique, ktorá sa snaží sa o rozširovanie kultúrneho 

povedomia v Žiline. Jedná sa individuálnu dobrovoľnícku službu, pri ktorej bude na 

Slovensku dobrovoľníčka zo Slovinska po dobu 12-tich mesiacov. Medzi základné úlohy 

dobrovoľníčky bude patriť: svetelný dizajn pre kultúrne podujatia, mediálna produkcia a 

propagácia, eventová asistencia.       

Akcia 2 - Európska dobrovoľnícka služba



SK-21-33-2012-R2 OPEN HAND - OTVORENÁ RUKA MZ YMCA NITRA Nitriansky 17 595 € ÁNO

Projekt EDS predkladá YMCA Nitra, hosťujúcou organizáciou je SZSS (Správa zariadení 

sociálnych služieb), ktorá plánuje hosťovať dvoch dobrovoľníkov na dobu 12 mesiacov. 

Dobrovoľníci budú pracovať v dvoch strediskách, ktoré patria pod správu SZSS Nitra. Ide o 

krízové bývanie - Dom pre matky s deťmi a Denný stacionár pre telesne a duševne 

znevýhodnených mladých ľudí. Dobrovoľníci budú pomáhať pri aktivitách vykonávaných v 

týchto zariadeniach, ďalej sa zapoja napríklad do výpomoci v edukačnom procese cudzích 

jazykov na školách alebo v neziskových organizáciách

SK-21-39-2012-R2 CREATIVE YOUTH KERIC Žilinský 35 790 € ÁNO

Projekt podáva Keric ktorý v tomto prípade vystupuje ako vysielajúca a koordinujúca 

organizácia. Samotný projekt sa skladá z niekoľko krátkodobých a dlhodobých EDS.  8 

dobrovoľníkov chce vyslať na dvojmesačnú EDS do Arménska, Moldavska, Španielska a 

Portugalska - vždy po dvoch do každej spomenutej krajiny, 1 dobrovoľníčku na 6 mesačnú 

EDS do Ruska a 2 dobrovoľníkov z krajín EU na 12 mesiacov do OZ Donjon, v Martine. 

Žiadateľ deklaruje dlhodobé a stabilné partnerstvo s hosťujúcimi organizáciami s ktorými už 

predtým spolupracoval na iných projektoch. Krátkodobé EDS tohto projektu boli predložené 

v 1. predkladacom kole, neboli však schválené. Hlavným cieľom projektu je výmena kultúr 

medzi európskymi krajinami, zvýšenie európskeho povedomia a boja proti predsudkom voči 

cudzincom. Podľa predkladateľa prispeje projekt k osobnému a profesionálnemu rastu 

dobrovoľníkov s cieľom nájsť si v budúcnosti adekvátnu prácu a lepšieho uplatnenia v 

živote.  Dobrovoľníci, prioritne vyberaní z MĽSNP budú v rámci svojich EDS organizovať 

aktivity pre deti a mládež, najmä letné tábory, ekologické aktivity, workshopy, jazykové 

kurzy, aktivity kultúrneho a športového zamerania, informácie a prezentácie o programe 

Mládež v akcii, všetko s použitím metód neformálneho vzdelávania.

SK-21-60-2012-R2 Leisure as a Tool of Change CVČ JUNIOR Banskobystrický 20 610 € ÁNO

Projekt predkladá CVČ Domino z Banskej Bystrice, ktorá má dlhodobé skúsenosti s EDS 

projektmi. Projekt predkladá hosťovanie 3 dobrovoľníkov (UK, BG, IT) na obdobie 10 

mesiacov, dobrovoľníci sú v žiadosti identifikovaní. Dobrovoľnícka služba zahspa aktivity 

ako: práca s ľuďmi so špeciálnymi problémami, príprava a realizácia umeleckých 

workshopov, zábavné aktivity s deťmi s postihnutím a pod.



SK-21-65-2012-R2 "Opportunity" project
VeĽký Meder centrum 

mládeže n.o.
Trnavský 7 990 € ÁNO

Žiadateľom je Veľký Meder centrum mládeže n.o. mládežnícka organizácia, ktorá sa venuje 

práci s deťmi a mládežou a poskytuje voľnočasové aktivity. Úzko spolupracuje s miestnymi 

školami a neziskovými organizáciami. V projekte ide o hosťovanie dobrovoľníčky zo 

Slovinska po dobu 10 mesiacov. Ide o mladého človeka s nedostatkom príležitostí (vážna 

choroba, zo sociálne slabého prostredia). Väčšina navrhovaných aktivít bude prebiehať v 

kaviarni, ktorá je v do obedných hodinách využívaná základnými školami ako učebpa 

informatiky a neskôr ako voľnočasové centrum pre deti a mladých od 10 do 25 rokov. 

Dobrovoľníčka sa bude podieľať taktiež na aktivitách v detskom domove, organizovať rôzne 

kultúrne a športové akcie pre deti, viesť vlastné workshopy a úzko spolupracovať s 

miestnymi dobrovoľníkmi, ktorí sa aktívne zapájajú do aktivít hostiteľskej organizácie.

SK-21-47-2012-R2 Mladiinfo - a world of opportunities for you(th) Mladiinfo Slovensko - OZ Bratislavský 5 070 € ÁNO

Projekt Európskej dobrovoľníckej služby podáva občianske združenie Mladiinfo Slovensko. 

Ide o vysielanie slovenského dobrovoľníka do Macedónska. Organizácia, v ktorej bude 

dobrovoľník pôsobiť sa vola Grant Info Centre v Skopje. Dobrovoľnícka služba by mala trvať 

9 mesiacov. Dobrovoľník by mal byť zahrnutý do procesu rozvoja podpory študentov 

iniciatívy Mladiinfo.

SK-21-40-2012-R2 YOUTH FOR BEING ACTIVE
Centrum voľného času 

DOMINO
Banskobystrický 15 081 € ÁNO

CVČ Domino vo Zvolene predkladá projekt EDS, do ktorého sú zapojení dvaja dobrovoľníci 

zo Španielska (muž) a Litvy (žena), ktorých aktivity sú naplánované na 11 mesiacov. Žiadateľ 

zatiaľ realizoval len jeden EDS projekt, v ktorom hosťoval podobne dlhodobo dvoch 

dobrovoľníkov a s realizáciou projektu boli spokojné všetky zapojené strany. Medzi 

navrhované aktivity dobrovoľníkov patria pravidelné záujmové krúžky v CVČ, príležitostné 

činnosti (tvorivé a ekologické dielne), prázdninové aktivity pre deti a mládež, výuka cudzích 

jazykov a propagácie EDS. Aktivity sú prispôsobené záujmom vybraných dobrovoľníkov a 

ich návrhy boli zapracované do projektu (diskusné panely na školách, návrh aktivít k rôznym 

medzinárodným dpom a iné). Obaja dobrovoľníci sú s projektom detailne oboznámení a 

sami už boli aktívni vo svojej komunite, čo môže byť prínosom a inšpiráciou pre miestnu 

komunitu.



SK-21-54-2012-R2 Ecovillage Life
Pospolitosť pre 

harmonický život
Banskobystrický 10 554 € ÁNO

Projekt EDS predkladá Pospolitosť pre harmonický život Záježová, ktorá plánuje hosťovať 

dvoch dobrovoľníkov z Poľska (8 mesiacov). Poslaním žiadateľa je šírenie a praktické 

realizovanie idey trvalo udržateľného rozvoja, snaha najmä u mladých ľudí vzbudiť záujem o 

hlbšie sebauvedomenie, o citlivé vnímanie prírody a skutočných potrieb spoločnosti. 

Vybraní dobrovoľníci sa budú podieľať na spoločných aktivitách ako je príprava víkendových 

workshopov pre mladých ľudí so zameraním na tradičné remeslá, pracovať v komunite, 

pripravovať program pre miestne predškolské deti. Okrem toho bude mať každý z nich 

vlastné úlohy.

SK-21-36-2012-R2 ENGAGED CONTEMORARY ART & CULTURE Truc sphérique Žilinský 6 420 € ÁNO

Predkladateľom projektu a vysielajúcou organizáciou je n.o. Truc sphérique zo Žiliny. 

Partnerskou inštitúciou je FUND B92 zo Srbska, v ktorej bude hosťovaná 1 dobrovoľníčka zo 

Slovenska po dobu 12 mesiacov. Témami projektu sú kultúra, umenie a ľudské práva. Jej 

dobrovoľnícka služba bude vykonávaná najmä v Kultúrnom centre REX, ktoré je 

prevádzkované touto partnerskou organizáciou. Dobrovoľníčka bude aktívne zapájaná do 

bežného pracovného týždpa ako aj do jednotlivých kultúrnych aktivít v tomto kultúrnom 

centre. Popri tom bude mať možnosť pracovať na svojom vlastnom projekte. 

SK-21-58-2012-R2 A helping hand for teenagers Únia detí a mládeže Bratislavský 15 813 € ÁNO

Projekt predkladá nezisková organizácia Únia detí a mládeže z Bratislavy, ktorá chce v 

rozpätí 12 mesiacov hosťovať dvoch dobrovoľníkov, jedného z Českej republiky (VO - 

YMCA), druhého z Holandska (VO - Atlantic Bridge). Hlavnými témami projektu sú umenie, 

kultúra a voľný čas mládeže. Niektoré z aktivít dobrovoľníkov v organizácii: kreatívne dielne, 

vedenie športových aktivít, divadlo, doučovanie v cudzom jazyku, ozvučovanie a 

kamerovanie počas akcií, tvorba digitálnych médií a webstránok, písanie článkov a blogov a 

i. Dobrovoľníci budú mať  zárovep možnosť priamo participovať na procese tvorby a 

realizácie programov pre mládež, pričom sa bude prihliadať na ich osobný potenciál.

SK-21-41-2012-R2 Patchwork of cultures Mladiinfo Slovensko Bratislavský 6 720 € ÁNO

Projekt predkladá organizácia  Mladiinfo Slovensko z Bratislavy, ktorá má záujem vyslať 

jedného dobrovoľníka po dobu 9-tich mesiacov do Ruska. Hostiteľskou organizáciou bude 

mimovládna organizácia Centre Initiative, ktorá organizuje "Language club", v ktorom sa 

uskutočpujú pravidelné aktivity s miestnou komunitou, predovšetkým s deťmi a mládežou. 

Dobrovoľník má byť dennou súčasťou tohto centra.



SK-21-38-2012-R2 Slatinka heritage Slatinka Association Banskobystrický 14 730 € ÁNO

Projekt predkladá združenie Slatinka zo Zvolena, ktoré sa venuje environmentálnym 

problémom v regióne a environmentálnemu vzdelávaniu. Predkladaný projekt je 

hosťovanie 2 dobrovoľníkov z Nemecka po dobu 10 a 12 mesiacov. Aktivity dobrovoľníkov: 

práca v teréne podľa ročného obdobia (vysekávanie invazívnych rastlín, manažment 

biotopov), rekonštrukčné práce na budove školy, environmentálne vzdelávacie aktivity v 

dedine, zbieranie dát v teréne, monitorovanie kvality vody a iné.

SK-21-59-2012-R2 EFFETA - TO BE OPEN FOR ALL
EFFETA - Stredisko sv. 

Františka Saleského
Nitriansky 7 170 € ÁNO

Žiadateľom projektu je organizácia Effeta, ktorá pracuje s ľuďmi so sluchovým postihnutím. 

Organizácia v súčasnosti pracuje v piatich špecializovaných strediskách: stredisko sociálnych 

služieb, stredisko pracovných činností, stredisko vzdelávania, stredisko kultúry a stredisko 

duchovného života. V rámci organizácie pôsobí aj súkromné špeciálne pedagogické 

poradenstvo Effeta. Predkladaný projekt je individuálnou EDS službou dobrovoľníčky Rosy 

Adely zo Španielska. Počas 10 mesiacov dobrovoľníctva bude vykonávať predovšetkým 

aktivity a prácu s deťmi a osobami so sluchovým postihnutím, ale aj aktivity súvisiace s 

chodom organizácie. Dobrovoľníčka sa bude okrem slovenského jazyku učiť aj jazyk 

posunkový, ktorý je nevyhnutý na vykonávanie aktivít projektu.

SK-21-53-2012-R2 EVS - Europeans visit Slovakia! vol. 4

Centrum voľného času - 

Regionálne centrum 

mládeže

Košický 13 800 € ÁNO

Projekt predkladá CVČ-RCM Košice, ktoré svojou činnosťou dlhodobo podporuje mládež v 

rámci Košického kraja .  Ide o desaťmesačnú EDS dvoch mladých mužov z Nemecka a 

Španielska. Aktivity dobrovoľníkov budú prepojené s pravidelnou činnosťou, klubmi a 

útvarmi, ktoré žiadateľ v rámci svojej činnosti poskytuje a ktorý umožpuje mladým ľuďom 

aktívne tráviť svoj voľný čas. Medzi konkrétne aktivity, do ktorých sa budú môcť 

dobrovoľníci zapájať patria školiace aktivity realizované v Centre, informačné aktivity RK 

MvA, aktivity spojené s činnosťou Eurodesku, medzinárodné aktivity - letné kempy, 

mládežnícke výmeny, jazykové vzdelávanie a aktivity spojené s umením ako fotografia, 

maľba, grafika a video. Do projektu je zapojená kvalifikovaná mentorka.

SK-21-46-2012-R2 Youth for Youth Žabky - OZ Košický 6 810 € ÁNO

Projekt dlhodobej Európskej dobrovoľníckej služby predkladá OZ Žabky. Ide o hosťovanie 

dobrovoľníčky z Nemecka po dobu 10 mesiacov v OZ Žabky, v Toryse. Hlavnými témami 

projektu sú voľný čas mládeže, rozvoj vidieka a rómske komunity. Cieľom projektu je vďaka 

vzájomnej spolupráci mladých ľudí z obce Torysa a dobrovoľníčky, učiť obe strany tolerancii 

medzi národmi, porozumeniu iným kultúram a odbúravaniu strachu z neznámeho. Medzi 

aktivity dobrovoľníčky patria: príprava a priebeh voľnočasových aktivít pre deti a mládež z 

Torysy, asistencia učiteľom počas na hodinách nemeckého jazyka, účasť na aktivitách 

mimoškolskej činnosti v miestnej základnej školy zameraných na ničenie bariér medzi 

majoritnou skupinou mladých ľudí a Rómami, asistencia pri aktivitách v miestnej materskej 

škôlke a šírenie povedomia o možnostiach, ktoré ponúka program Mládež v akcii.



SK-21-66-2012-R2 Project of St. Vincent de Paul Depaul Slovakia n.o. Bratislavský 6 720 € ÁNO

Projekt EDS predkladá nezisková organizácia Depaul Slovensko, ktorá prevádzkuje v 

Bratislave dve zariadenia pre  bezdomovcov. EDS plánuje hosťovať jednu dobrovoľníčku a 

jej EDS má trvať 10 mesiacov (od septembra 2012 do júna 2012). Vysielajúcou organizáciou 

je organizácia z Francúzska, ktorá podporuje dobrovoľnícku činnosť mladých ľudí v rámci 

sociálnych a vzdelávacích inštitúcií. Dobrovoľníčka z Francúzska sa bude aktívne zapájať do 

bežného života a činnosti zariadenia, napr. príprava stravy, asistencia pri registrácii 

oblečenia, v práčovni, pomáhať pri každodenných prácach atď.

SK-21-62-2012-R2 Práca s detmi  mladezou v centre volneho casu
Centrum voľného času - 

Stará Ľubovpa
Prešovský 22 365 € ÁNO

Projekt predkladá CVČ Stará Ľubovpa, ide o opätovnú žiadosť. V rámci nej ide o hosťovanie 

troch dobrovoľníčok (Nemecko, Dánsko, Španielsko) po dobu 11 mesiacov. Žiadateľom je 

skúsená organizácia, ktorá má bohaté skúsenosti s EDS programu MvA. Hlavným cieľom 

projektu je participácia dobrovoľníčok na činnosti CVČ, ktorá zahspa viac ako 30 možností 

aktívne sa zapojiť do voľnočasových aktivít, ktoré organizácii ponúka. Dobrovoľníčky sa 

počas EDS, okrem poznávania inej kultúry a participácie na živote v danom regióne, budú 

spolupodieľať na činnosti a aktivitách CVČ, ktoré sa orientujú predovšetkým v oblasti 

záujmových krúžkov rozličného charakteru a rôznych klubových aktivít. Do projektu je 

zapojená kvalifikovaná mentorka spolu so supervíziou.

SK-21-56-2012-R2
Free Time Activities of Children and Youth in 

Rural Conditions
Centrum voľného času Žilinský 14 592 € ÁNO

Projekt "Free Time Activities of Children and Youth in rural Conditions" podáva Centrum 

voľného času Stará Bystrica. Toto CVČ chce hosťovať dvoch dobrovoľníkov z Ruska a 

Rakúska v trvaní 10 mesiacov. Činnosť CVČ sa zameriava na voľnočasové aktivity pre deti a 

mládež má  štyroch stálych pedagogických zamestnancov a 30 externých zamestnancov. 

Spolupracuje so školami a neziskovými organizáciami. Hosťovaním dobrovoľníkov chce 

prelomiť stereotypy a predsudky v miestnej komunite a zárovep dať možnosť 

dobrovoľníkom cestovať a spoznávať zaujímavé miesta a ľudí, históriu a každodenný život a 

pomôcť im rozvíjať jazykové zručnosti nie v slovenskom jazyku

SK-21-64-2012-R2 EVS in community center Priatelia Quo Vadis, o.z. Bratislavský 0 € NIE

SK-21-63-2012-R2 EvS-LOVE in Montenegro! Mladiinfo Slovensko Bratislavský 0 € NIE

SK-21-34-2012-R2 If you help to others, you help yourself the best MZ YMCA  NITRA Nitriansky 0 € NIE

SK-21-35-2012-R2 Hand in hand- building healthy community! MZ YMCA Nesvady Nitriansky 0 € NIE

SK-21-27-2012-R2 I want to be better Koníček bez bariér - OZ Banskobystrický 0 € NIE

SK-21-44-2012-R2 Work with children in our center

Centrum voľného času, 

Horný Val 24, Žilina 

(Žirafa)

Žilinský 0 € NIE

SK-21-55-2012-R2
Kultúrne a skautské voľnočasové aktivity v 

organizácii ZSMN

Zväz skautov maďarskej 

národnosti
Trnavský 0 € NIE



Číslo projektu Názov projektu Subjekt Kraj
Schválený 

grant

Rozhodnutie 

Výberovej komisie 
Popis podporeného projektu

SK-21-57-2012-R2 Invisible Bridges YMCA na Slovensku Banskobystrický 33 761 € ÁNO

Projekt predkladá YMCA na Slovensku, ktorá  okrem iného spolupracuje s miestnym 

združením YMCA Revúca a pomohla rozbehnúť a naďalej spolupracuje s 

nízkoprahovým centrom v Jelšave a prácu so sociálne slabšími v Liptovskom Mikuláši. 

V projekte vystupuje ako koordinátor EDS v týchto komunitách. Partnerské 

organizácie pochádzajú z Nemecka a Ukrajiny a obidve vyšlú po dvoch 

dobrovoľníkoch do každej organizácie. Zatiaľ sú vybratí iba traja dobrovoľníci. Náplp 

práce  bude pozostávať z rôznorodých aktivít ako: práca so školákmi aj predškolákmi, 

jazykové kurzy, kultúrne večery, čajovne, krúžky, aktivity v nízkoprahovom centre, 

práca s Rómami, administratíva a iné nepravidelné stretnutia ako tábory, stretnutia v 

prírode. Všetci štyria dobrovoľníci majú byť hosťovaní po dobu 12-tich mesiacov.

SK-21-30-2012-R2 Nádej Nadácia Dobrá rómska víla Kesaj Košický 17 440 € ÁNO

Projekt 12 mesačnej EDS pre piatich dobrovoľníkov predkladá novo akreditovaná 

organizácia Nadácia Dobrá rómska víla Kesaj z Košíc. Nadácia sa zaoberá výchovou a 

vzdelávaním Rómov a sociálne znevýhodnenej mládeže a pomáha im tak s 

integráciou do spoločnosti. Nadácia je zriaďovateľom súkromnej ZŠ a SŠ pre 

rómskych žiakov v ktorých sú preferované alternatívne metódy výučby. Cieľom 

projektu je integrácia mladých ľudí s nedostatkom príležitostí do spoločnosti, 

podpora zamestnanosti a kultúrnej rozmanitosti. Aktivity projektu sú naplánované v 

priestoroch základnej a strednej školy nadácie,  v centrách voľného času, umeleckých 

nadáciách, stredných školách a spoločenských organizáciách s prevažne rómskymi 

žiakmi. Aktivity projektu zahspajú interaktívne metódy neformálneho vzdelávania a 

komunikácie, dobrovoľníckej pomoci vo vzdelávacom procese, organizácií rôznych 

športových a kultúrnych aktivít, natáčaní filmov, organizovaní diskusií, jazykových a 

hudobných akciách a pod. Naplánovaná je aj spolupráca dobrovoľníkov s 

organizáciou nadchádzajúceho Európskeho hlavného mesta kultúry v Košiciach.

SK-21-28-2012-R2
Simple living and noble thinking (Jednoduchý život a vznešené 

myslenie)

Spoľočnosť Slovensko - indického priateľstva - 

OZ
Trnavský 17 940 € ÁNO

Spoločnosť Slovensko-indického priateľstva predkladá dlhodobý EDS projekt v 

ktorom plánuje hosťovať dvoch dobrovoľníkov (Turecko a Gruzínsko). Žiadateľ je 

opätovne akreditovaná organizácia, ktorá mala naposledy podporený projekt v roku 

2007. Cieľom organizácie je upevniť medzinárodné priateľstvo, solidaritu a 

interkultúrne učenie. V projekte sú identifikovaní všetci dobrovoľníci, pričom jeden z 

nich pochádza zo sociálne a ekonomicky znevýhodneného prostredia. Dobrovoľníci 

budú vykonávať voľnočasové aktivity v CVČ a čajovni. Hostiteľská organizácia 

spolupracuje s viacerými sociálnymi zariadeniami a org., kde budú dobrovoľníci 

vykonávať aktivity ako napr. detský domov, klub mamičiek, Sloboda zvierat, 

pripravovať vzdelávacie aktivity na školách a diskusné kluby. Hostiteľská organizácia 

plánuje nadviazať spoluprácu s tureckou ambasádou a taktiež je zapojená do 

viacerých medzinárodných projektov, do ktorých budú zapojení aj dobrovoľníci. Tí 

počas EDS absolvujú aj kurz stres manažmentu.   

Akcia 2 - Európska dobrovoľnícka služba



SK-21-51-2012-R2 Experiencium ACHO - Aktívne chvíle oddychu - OZ Bratislavský 17 025 € ÁNO

Projekt predkladá občianske združenie ACHO, ktoré ponúka možnosti aktívneho 

využívania voľného času prostredníctvom umenia, kultúry pohybu, remeselných 

zručností a iných aktivít. Združenie sa snaží o zlepšenie situácie vo využívaní voľného 

času detí a mládeže v obci Miloslavov. V predloženom projekte sa jedná o hosťovanie 

dvoch dobrovoľníkov na  12 mesiacov. Aktivity dobrovoľníkov: aktivity v materskej 

škole, pomoc pri realizácii voľnočasových aktivít v rámci mimoškolskej činnosti na 

miestnej Základnej škole, práca v komunitnom centre, vedenie konverzačných 

jazykových lekcií, asistencia pri obslužných činnostiach pre starých a nevládnych ľudí, 

zveľaďovanie zelene, prezentačné aktivity zamerané na prezentáciu krajín a kultúry 

dobrovoľníkov, EDS a programu Mládež v akcii atď.

SK-21-42-2012-R2 EVS with autistic youth
Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom 

(SPOSA)
Bratislavský 18 633 € ÁNO

Projekt EDS predkladá Spoločnosť pre pomoc osobám s autizmom (SPOSA), ktorá 

plánuje hosťovať dve dobrovoľníčky z Arménska. EDS je naplánovaná od septembra 

2012 do augusta 2013 (12 mesiacov). Vysielajúcou organizáciou je nezisková 

organizácia Armenian Progressive Youth. Dobrovoľníčky pre EDS boli už vybrané na 

základe životopisu a pohovoru. Náplpou práce dobrovoľníčok počas EDS bude 

pomáhať s prácou v centre profesionálnym pracovníkom pri terapiách, pri 

každodenných aktivitách ako je varenie, upratovanie, sprevádzanie mladých ľudí so 

zdravotným znevýhodnením do kina, na plávanie atď. Dobrovoľníčky sa budú 

podieľať aj na organizovaní špeciálnych podujatí, ako napr. víkendových výletov, 

letných táborov, atď. Dobrovoľníčky budú mať príležitosť organizovať aj ich vlastné 

aktivity podľa ich záujmu.

SK-21-50-2012-R2 Nature implemented to the life of comunity OZ Jablonka Bratislavský 8 190 € ÁNO

Projekt predkladá organizácia Jablonka, ktorá pôsobí v regióne Záhoria. Ich poslaním 

je ochrana prírodných a kultúrnych hodnôt prostredníctvom dobrovoľníckych aktivít. 

Ide o prvoaplikanta. Organizácia bude hosťovať dobrovoľníka z Nemecka po dobu 12 

mesiacov. Dobrovoľník nie je zatiaľ identifikovaný. Aktivity dobrovoľníka môžu byť, 

buď v oblasti rozvoja aktivít Detského lesného klubu v Stupave, alebo Prírodného 

komunitného centra v Kuchyni. V detskom centre budú aktivity zamerané najmä na 

pripravovanie a realizáciu outdoorových aktivít pre deti a rodičov. V prírodnom 

centre bude mať dobrovoľník možnosť pripravovať a realizovať rôzne workshopy, 

tábory, víkendovky so zameraním na prírodné staviteľstvo alebo aktivity súvisiace s 

prírodou.



SK-21-32-2012-R2 Parus Nadezhdy Kultúrne centrum AKTIVITY, o.z. Trenčiansky 0 € NIE

SK-21-43-2012-R2 Dobrovoľníci pre Kalváriu III Nadácia Baden - Powella Banskobystrický 0 € NIE

SK-21-52-2012-R2 Positive peace through EVS Centrum pre interkultúrny dialóg Bratislavský 0 € NIE



Číslo projektu Názov projektu Subjekt Kraj Schválený grant
Rozhodnutie Výberovej 

komisie 
Popis podporeného projektu

SK-31-E15-2012-R2 Aj tak budem dobrovoľníkom!
OZ V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a 

rozvoj mládeže
Žilinský 9 945 € ÁNO

Projekt bilaterálnej mládežníckej výmeny podáva OZ V.I.A.C - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže. 

Partnerskou organizáciou je NO eBussines club zo Srbska. Výmena bude prebiehať v Námestove v 

rozsahu 10 dní a zúčastní sa jej 10 mladých ľudí z každej organizácie. Obe organizácie pracujú s 

dobrovoľníkmi a vyvíjajú aktivity pre mladých. Témou výmeny je Mladý človek na Slovensku a Srbsku 

verzus dobrovoľníctvo. Cieľom výmeny je ukázať, že dobrovoľníctvo nie je len spôsob ako dávať ale aj 

ako veľa dostávať a zatraktívniť tak dobrovoľníctvo v očiach mladých ľudí. Medzi aktivity patrí aj 

návšteva neziskových organizácií, ktoré pôsobia v danom regióne, stretnutie s dobrovoľníkmi EDS, ako 

aj dobrovoľnícka angažovanosť v meste a i. Súčasťou projektu je aj prípravná návšteva.

SK-31-E17-2012-R2 Changeship ACHO - Aktívne chvíle oddychu - OZ Bratislavský 19 625 € ÁNO

Projekt predkladá organizácia ACHO. Ide o multilaterálnu výmenu 6 krajín (Slovensko, Španielsko, 

Slovinsko, Arménsko, Gruzínsko, Ukrajina), ktorá má trvať 10 dní a zúčastní sa jej 31 účastníkov.  

Občianske združenie ACHO pomáha svojim členom i nečlenom pri aktívnom využívaní ich voľného času 

v oblasti umenia, kultúry pohybu, remeselných zručností a iných aktivít. Hlavnou témou projektu je 

umenie, kultúra a konflikt. Projekt sa zaoberá témou konfliktov cez kreativitu ľudí: ako sa ľudia v 

spoločnosti vyrovnávajú s konfliktami a zmenami. Súčasťou projektu je aj plánovaná prípravná 

návšteva.

SK-31-E23-2012-R2 Európske občianstvo v každodennosti Centrum pre európsku politiku Bratislavský 1 579 € ÁNO

Centrum pre európsku politiku predkladá projekt na realizačnú poradnú návštevu, ktorá sa má 

uskutočniť počas troch pracovných dní v auguste 2012 za účasti štyroch partnerov zo Slovenska, ČR, 

Ukrajiny a Bosny a Hercegoviny. Žiadateľ sa už vyše 10 rokov venuje neformálnemu vzdelávaniu 

vybraných skupín podobne ako aj partneri (až na partnera z BIH - neformálna skupina, menej 

skúsenosti). Cieľom prípravnej návštevy je pripraviť letný seminár pre študentov pedagogiky a mladých 

učiteľov na témy týkajúce sa európskej integrácie, európskeho občianstva a výmenu skúseností. 

Účastníkmi pripravovaného školenia majú byť aj potenciálni lídri na školách a v komunitách. Jednou z 

ambícií je prepojenie skúseností z neformálneho vzdelávania s formálnych vzdelávaním. Výsledkom 

prípravnej návštevy má byť technická a organizačná príprava letného seminára/letnej školy v lete 2013.        

SK-31-E24-2012-R2 How to make our footprint smaller? Pospolitosť pre harmonický život Banskobystrický 17 775 € ÁNO

Projekt predkladá organizácia, ktorá podporuje jednotlivcov a skupiny v snahe o trvale udržateľný život. 

PHŽ každý rok spoluorganizuje minimálne 10 víkendových a 2 týždpové akcie, na ktorých majú 

návštevníci možnosť naučiť sa ľudové remeslá, vyskúšať si tradičné alebo alternatívne stavebné a 

poľnohospodárske postupy a pod. Predkladaný projekt je trilaterálna ml. výmena (SK-8, UA-8, GE-8) s 

trvaním 11 dní. Hlavným cieľom je zamyslieť sa nad možnosťami nastolenia rovnováhy vo využívaní 

zdrojov planéty. Aktivity projektu: praktické workshopy súvisiace s udržateľným rozvojom, simulácie, 

landart, hodnotiace aktivity, workshop zameraný na recykláciu prostredníctvom umenia a iné.

SK-31-E14-2012-R2
Exchange of volunteer promotion and 

recognition practices
C.A.R.D.O. Bratislavský 3 663 € ÁNO

C.A.R.D.O. pôsobí ako zastrešujúca organizácia, ktorej poslaním je rozvoj, zviditeľnenie a uznanie 

dobrovoľníctva na Slovensku a v zahraničí  a zárovep poskytuje servis v tejto oblasti. V predloženom 

projekte má záujem  zorganizovať realizačnú poradnú návštevu s partnermi so Slovinska, Gruzínska a 

Moldavska, ktorí sú aktívni v oblasti podpory mládeže a rozvoji dobrovoľníctva. Cieľom stretnutia má 

byť výmena a zdieľanie poznatkov, príkladov dobrej praxe a skúsenosti z propagácie, a uznávania 

dobrovoľníctva. Po ukončení projektu plánujú podať projekt k ďalšiemu výberovému kolu. Aktivity  

prebehnú v Senci, potrvajú 2 dni za účasti 8 účastníkov.

Akcia 3.1 - Spolupráca so susediacimi partnerskými krajinami 



SK-31-E20-2012-R2
Developing EVS projects with Eastern Europe 

and Caucasus countries 3  
KERIC - OZ Žilinský 0 € NIE

SK-31-E19-2012-R2 Youth Initiatives for Healthy Environment RE:GENERÁCIÓ ASZ Nitriansky 0 € NIE

SK-31-E21-2012-R2 My Journey to health Mládež element Budúcnosti, n.o. Košický 0 € NIE

SK-31-E22-2012-R2
COME TO US AS WE ARE THE BEST! - Príď k 

nám, lebo my sme najlepší!

Nadácie Cséfalvay / Cséfalvay 

Alapítvány
Trnavský 0 € NIE

SK-31-7-2012-R2 To be colorful is nice? Patrónus - OZ Košický 0 € NIE



Číslo projektu Názov projektu Subjekt Kraj Schválený grant
Rozhodnutie 

Výberovej komisie 
Popis podporeného projektu

SK-31-E13-2012-R2

Peace Initiatives - Conflict 

Management Skills - Youth 

Participation in Conflict 

Transformation

Slovensko - Gruzínsky 

spolok - OZ
Bratislavský 23 139 € ÁNO

Projekt predkladá Slovensko – Gruzínsky spolok, ktorého hlavným cieľom 

je vytváranie podmienok pre partnerstvo medzi Gruzínskom a Slovenskom. 

Predložený projekt je školenie, ktorého sa má zúčastniť 8 programových 

krajín a 5 krajín Východného partnerstva (SK-2, DE-2, EE-2, SI-2, IT-2, TR-2, 

CY-2, GE-2, RU-2, MD-2, AZ-2, AM-2). Školenie sa má uskutočniť v 

Gruzínsku. Hlavným cieľom školenia je vyškoliť 28 pracovníkov s mládežou 

v otázkach participácie mládeže a posilpovania úlohy mladých ľudí pre 

riešení konfliktov/budovaní mieru. Školenie je zamerané na témy ako 

konflikty v Európe, mládež v konfliktoch, aktívna participácia, analýza 

konfliktov a pod. Výstupom z projektu by mala byť podrobná správa z 

projektu, ktorá bude ďalej šírená. Účastníci by mali získané kompetencie 

zúročiť v mládežníckych projektoch, príprave projektov je venovaná časť 

programu.

SK-31-E18-2012-R2 Left, Right, Left and Direct! Nadácia Baden-Powella Banskobystrický 21 043 € ÁNO

V tomto projekte ide o medzinárodné školenie krajín: SK, DE, RS, UA, NO, 

GE, MD, IT. Školenia sa má zúčastniť 29 ľudí. Cieľom školenia je zvýšenie 

možností pre mládežníckych lídrov a mladých ľudí na organizovanie 

medzinárodných mládežníckych aktivít, kde figuruje pozadie imigrácie. 

Hlavnou témou školenia je európske občianstvo a zameranie sa na 

inklúziu, rovnosť šancí, ľudské a občianske práva a demokraciu. 

Akcia 3.1 - Spolupráca so susediacimi partnerskými krajinami 



Číslo projektu Názov projektu Subjekt Kraj Schválený grant
Rozhodnutie Výberovej 

komisie 

Popis podporeného 

projektu

SK-51-E2-2012-R2 Modelová Európska rada a debatné stretnutia mládeže Slovenská debatná asociácia Bratislavský 0 € NIE

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


