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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-E58-2012-R3 Minorities in Europe: Dialogues of Understanding Ad Hoc - OZ Bratislavský 8 934,00 € ÁNO

OZ Ad hoc zo sídlom v Bratislave predkladá projekt trilaterálnej ml. výmeny, 
ktorej sa má zúčastniť 21 mladých ľudí (SK-7,HU-7,RO-7) a traja skupinoví 

vedúci. Projekt sa má realizovať v apríli 2013 v Dechticiach. OZ Ad hoc založili 
v roku 2010 študenti Politológie UK, ktorí chceli prostredníctvom 

organizovania neformálnych konferencií posilniť kritické myslenie a 
komunikačné zručnosti mladých ľudí. Niektorí členovia z tohto združenia už 
boli zapojení do projektov programu MvA. Cieľom predloženého projektu je 
posilniť vzájomné porozumenie medzi mladými ľuďmi z krajín medzi ktorými 
existujú určité nezhody a napätie v otázke národnostných menšín, rozšíriť ich 
obzory v problematike menšín, identifikovať kľúčové faktory a hľadať riešenia 

k zlepšeniu situácie. Medzi navrhované aktivity patrí: kvíz o jednotlivých 
národoch, natáčanie videa, diskusia s odborníkmi, návšteva Komárna, 

outdoorové aktivity. V rámci aktivít využijú metódy ako brainstorming, open 
space, world cafe, kreatívne metódy a práca s videom.

SK-11-E62-2012-R3 Future is in your hand Obchodná akadémia Rožňava Košický 8 254,00 € ÁNO

Bilaterálna mládežnícka výmena, ktorú organizuje Obchodná akadémia v 
Rožňave. Partner tohto projektu je zo Slovinska. Aktivity projektu sa majú 

konať v prvej polovici septembra, v dĺžke šiestich dní, v hlavnom meste 
Slovinska v Ľubľane. Témou projektu je boj proti nezamestnanosti, a to 

stimuláciou mikro alebo malého podnikania. Cieľom projektu je to, aby sa 
mladí ľudia naučili, čo sú potreby miestnej komunity, potreby mladých ľudí a 

identifikácia aké sú možnosti pre zmenu. Projektu sa má zúčastniť 15+2 ľudí zo 
Slovenska a 12+2 ľudia zo Slovinska. 

SK-11-E63-2012-R3 Butterfly Effect OZ Stopy Žilinský 8 908,00 € ÁNO

Občianske združenie Stopy podáva projekt bilaterálnej mládežníckej výmeny. 
Partner projektu je zo Španielska. Projektu sa má zúčastniť 20 ľudí z oboch 

krajín. Cieľom projektu je spoznávanie inej kultúry, analýza osobnosti 
účastníkov, využitie schopnosti účastníkov pre svoje okolie a učenie sa k 

zodpovednosti. 

SK-11-E64-2012-R3 Everybody can be usefull Jump - NS Trenčiansky 16 093,00 € ÁNO

Projekt predkladá neformálna skupina Jump. Ide o prvoaplikanta, skupinu 
mladých ľudí z Novej Dubnice. Predložený projekt je bilaterálnou výmenou 
Slovenska (20+2) a Českej republiky (20+2). Hlavnou témou je kreativita a 

podnikavosť mladých ľudí. Cieľom podporiť kreativitu a podnikavosť mladých 
ľudí, motivovať ich a poskytnúť im možnosť získať nové informácie, zručnosti a 
vedomosti o tejto téme. Medzi hlavné aktivity patria: športové aktivity, výlety, 

prezentácie, diskusie, hry, workshopy. Výmena je naplánovaná na 11 dní.

SK-11-E65-2012-R3 Pohľad cez zelené okuliare Klubaci - NS Košický 15 591,00 € ÁNO

Projekt multilaterálnej mládežníckej výmeny v celkovom trvaní 9 dní, podáva 
neformálna skupina Klubáci. Skupina 8 mladých ľudí pochádza z Breziny, okres 

Trebišov. Skupina podáva tento projekt už po štvrtý krát. Ďalšie krajiny 
zapojené do projektu sú Česko, Španielsko a Rumunsko (CZ-8, RO-8, ES-8). 

Spoločnou témou výmeny bude životné prostredie. Cieľom projektu je 
podporiť vzájomné porozumenie medzi mladými ľuďmi. Medzi aktivity 

projektu patria workshopy človek a flóra, odpad vs. surovina, vzťah človek a 
zviera, aktivita spoznaj strom, zbieranie odpadkov, ale aj aktivity zamerané na 

interkultúrne učenie. Výstupom z projektu má byť DVD s fotkami a krátkym 
videom.



SK-11-E66-2012-R3 "My message is my culture" OZ Zažiar Banskobystrický 9 828,00 € ÁNO

OZ ZAŽIAR predkladá projekt multilaterálnej mládežníckej výmeny v trvaní 8 
dní, ktorej sa má zúčastniť 25 mladých ľudí z 5 krajín (SK,PL, BG, LT,RO). 
Žiadateľ sa snaží cez rôzne projekty zapájať miestnych mladých ľudí do 

spoločenského diania a dať im priestor na ich realizáciu. V rámci programu 
Mládež v akcii predkladateľ zrealizoval už viacero projektov. Cieľom tohto 

projektu je spojiť rôznorodosť kultúr a apelovať tak na integráciu v európskom 
priestore cez spoločnú nástennú maľbu v mestskom kultúrnom centre. Do 

projektu budú zapojení mladí ľudia, ktorí sa venujú umeniu s uprednostnením 
tých, čo pochádzajú zo znevýhodneného prostredia. Značná časť programu je 

venovaná spoločnej maľbe, ďalej sú to workshopy: rozvoj tímovej práce, 
komunikáciu, vedenie ľudí, riešenie konfliktov a osobný rozvoj.

SK-11-E67-2012-R3 IN(ternational) for IN(dependence) YMCA MZ Nitriansky - OZ Nitriansky 15 846,00 € ÁNO

Projekt predkladá YMCA MZ Nitra, ktorá bola založená v roku 2000 a ponúka 
mimoškolské aktivity pre deti a mládež. Ide o multilaterálnu mládežnícku 

výmenu, na ktorej sa zúčastní 25 účastníkov zo Slovenska, Francúzska, 
Rumunska, Poľska a Českej republiky. Hlavnou témou projektu je aktivizmus a 

nezávislosť mladých ľudí, čo je dôležitou črtou demokratickej občianskej 
spoločnosti. Cieľom mládežníckej výmeny je podporiť mladých ľudí, aby vedeli 
a boli motivovaní vyjadrovať svoje názory a postoje prostredníctvom umenia. 
Aktivity projektu sú zamerané na tri oblasti: divadlo, fotografia a vystupovanie 
na verejnosti. Na záver projektu plánujú realizovať divadelné vystúpenie, flash 

mob a guerilla marketing inštaláciu pre verejnosť v Nitre, aby poukázali na 
tému projektu. Výstupom by mala byť tiež brožúra, ktorá bude obsahovať 
popis projektu, fotografie na tému nezávislosť mladých ľudí, informácie o 

účastníkoch a pod.

SK-11-E71-2012-R3  Vrana k vrane sadá The hope - NS Košický 20 694,00 € ÁNO

Žiadateľ plánuje multilaterálnu mládežnícku výmenu v obci Juskova Voľa v 
okrese Vranov nad Topľou. Na výmene sa stretnú mladí ľudia z Rumunska, 
Turecka, Českej republiky a Lotyšska. Všetci účastníci sa budú podieľať na 

projekte vo všetkých jeho fázach. Celková dĺžka projektu je 3 mesiace, 
samotná výmena je plánovaná na január 2013. Výmeny sa zúčastní 36 

mladých ľudí a 6 vedúcich. Zo Slovenska 10 účastníkov, z ostatných krajín 8. 
Hlavnými témami výmeny sú anti-diskriminácia a dialóg medzi 

náboženstvami. Ambíciou žiadateľa je podporovať toleranciu medzi mladými 
ľuďmi pochádzajúcimi z rôznych prostredí prostredníctvom poznávania 

rôznych kultúr. Mladí ľudia budú zdokonaľovať svoje sociálne, komunikačné a 
jazykové kompetencie, neformálnemu učenie bude venovaný program 
výmeny. V programe plánujú aj dostatok športových aktivít, ktoré majú 

premyslené a obsahujú prvky neformálneho učenia. Pred realizáciou výmeny 
plánujú prípravnú návštevu. 



SK-11-E72-2012-R3 Krásna a zdravá Európa - Junior HIPEN
Kremko - OZ detí a mládeže so 

sluchovým postihnutím
Banskobystrický 23 100,00 € ÁNO

Projekt mládežníckej výmeny predkladá OZ detí a mládeže so sluchovým 
postihnutím Kremko. Ide o multilaterálnu výmenu s organizáciami, ktoré sa 

venujú rovnakej cieľovej skupine z krajín Francúzsko, Fínsko, Rumunsko, 
Maďarsko a Poľsko. Celkovo sa výmeny zúčastní 56 mladých ľudí, väčšinou vo 

veku od 14 do 17 rokov, z ktorých sú všetci účastníci identifikovaní ako 
znevýhodnení (sluchovo, mentálne, sociálne). Výmena bude prebiehať v 
Kremnici počas ôsmych dní. Jej hlavným cieľom je rozvíjať komunikačné 

schopnosti sluchovo postihnutej mládeže z rôzneho klimatického, kultúrneho, 
sociálneho prostredia. Témou projektu je zdravé životné prostredie, medzi 

aktivity výmeny patria najmä outdoorové aktivity, workshopy, dramatizácie, 
návšteva TANAP-u, návšteva observatória a meteorologickej stanice na 
Lomnickom štíte, atď.. Výstupom projektu bude "Portfólio", ktoré zhrnie 

výsledky projektu a bude následne rozoslané partnerským organizáciám za 
účelom ich šírenia. 

SK-11-E73-2012-R3 EUROCIRCUS  OZ KERIC Žilinský 18 780,00 € ÁNO

Projekt mládežníckej výmeny podáva organizácia KERIC. Projekt je 
multilaterálnou mládežníckou výmenou, na ktorej sa zúčastní 30 účastníkov zo 

Slovenska, Talianska, Estónska, Francúzska a Španielska. Projekt Eurocircus 
chce použiť rôzne športové a umelecké aktivity s cieľom posilniť aktívnu 
participáciu mladých ľudí v regióne Kysuce. Prvá časť projektu sa bude 

realizovať v Starej Bystrici kvôli športovej hale, kde budú môcť prebiehať 
aktivity. Druhá časť projektu bude prebiehať v Čadci, kde postavia veľké šapito 

a strávia tam dve noci. Výstupom z projektu bude predstavenie pre miestnu 
komunitu, workshop na škole a streetartové aktivity.

SK-11-E75-2012-R3 Vyriešme to s toleranciou! OZ Všetci spolu Košický 9 740,00 € ÁNO

Projekt multilaterálnej výmeny predkladá OZ Všetci spolu z Veľkých Kapušian, 
ktoré sa venuje kultúrnym a verejnoprospešným aktivitám, so zameraním na 
rómsku menšinu. Cieľom OZ je pôsobiť ako integračný prvok, ktorý sa pokúša 

o zvýšenie tolerancie v spoločnosti, a to konkrétne vo vzťahu Rómov k 
majoritnej skupine obyvateľstva. V projekte ide o multilaterálnu výmenu, 

ktorej sa má zúčastniť 24 mladých ľudí a 8 vedúcich zo 4 krajín: SVK (6+2) CZ 
(6+2) HUN (6+2) a RO (6+2). Účastníci sú mladí Rómovia. Výmena má trvať 7 

dní a prebiehať bude na Zemplínskej Šírave. Cieľom výmeny je naučiť mladých 
Rómov, aby sa naučili riešiť konflikty konštruktívnou cestou a aby vedeli, čo je 

diskriminácia a ako proti nej správne bojovať. Plánované metódy: diskusie, 
prednášky, prezentácie, rolové hry, workshopy, energizéry, outdoorové 

aktivity, práca v skupinách a pod.

SK-11-E76-2012-R3 Tiež sa ma to týka! Združenie mladých rómskych žien Košický 8 370,00 € ÁNO

Projekt predkladá neformálna skupina, ktorá vznikla na základe priateľstiev a 
vzájomnej pomoci mladých Rómiek v okrese Michalovce. Skupina realizovala v 

auguste multilaterálnu mládežnícku výmenu, na základe ktorej vznikla 
potreba zrealizovať projekt tematicky zameraný na partnerský život, sexuálnu 
výchovu a zdravý životný štýl. Predkladaný projekt je trilaterálna mládežnícka 

výmena (SK- 9, CZ-9, HU-9) s trvaním 8 dní. Cieľom projektu je zaoberať sa 
vyššie uvedenými témami a povzbudiť mladých ľudí, aby sa podelili o svoje 

názory. Aktivity projektu: prednášky, rolové hry a skupinová práca na uvedené 
témy, prezentácia programu MvA, návšteva 3 významných osobností a 

prezentácie jednotlivých krajín.



SK-11-E77-2012-R3 Let's share our knowledge and practice Nitrianska komunitná nadácia Nitriansky 5 460,00 € ÁNO

Projekt výmeny predkladá Nitrianska komunitná nadácia, ktorá formou 
malých grantov motivuje občanov Nitry a okolia k aktívnemu prístupu k 

zlepšovaniu kvality života, kde žijú. Bilaterálnu mládežnícku výmenu plánujú 
realizovať spolu s partnerskou skupinou z Čiech. Výmena by sa mala realizovať 
v Nitre a malo by sa jej zúčastniť 18 mladých ľudí. Hlavným cieľom bilaterálnej 

výmeny je výmena skúseností a praktických vedomostí medzi dvomi 
mládežníckymi dobrovoľníckymi skupinami. Obidve skupiny tvoria 

dobrovoľníci v komunite, kde bývajú. V rámci bilaterálnej výmeny sa venujú 
téme: 1. Motivácia existujúcich a budúcich členov skupiny, 2. ako udržať 
tímovú dynamiku, 3. ako efektívne a kreatívne získať záujem verejnosti. 

SK-11-E78-2012-R3 Winter Outdoor eXperience Outdoor Institute Banskobystrický 17 910,00 € ÁNO

Outdoor Institute predkladá projekt multilaterálnej mládežníckej výmeny, 
ktorej sa má zúčastniť 30 mladých ľudí zo šiestich krajín (SK,HU,PL, PT,BE, DE). 
Žiadateľ je vzdelávacia organizácia, ktorá sa zaoberá vzdelávaním a výchovou 

v prírode prostredníctvom inovatívnych programov zameraných na rozvoj 
osobnosti s využitím predovšetkým neformálneho vzdelávania, zážitkovej 
pedagogiky a outdoorových aktivít. Projekt sa má realizovať v Štiavnických 

vrchoch s trvaním 9 dní, počas ktorých budú musieť účastníci čeliť špecifickým 
zimným podmienkam. Cieľom projektu je podporiť osobný rozvoj účastníkov, 
ich aktívne občianstvo a zapájanie sa do aktivít v miestnej komunite, spoznať 
kultúrne rozdiely, posilniť spoluprácu, zvýšiť povedomie o vplyve človeka na 
prírodu a porozumieť udržateľnosti. Prostredníctvom navrhovaných aktivít 

majú účastníci posunúť svoje fyzické, psychické a sociálne hranice smerom k 
sebe ako aj ostatným účastníkom.  

SK-11-E79-2012-R3
Pre komunikatívnejšiu Európu/Kommunikatívabb 

Európáért/For More Communicative Europe
Obec Moča Nitriansky 15 578,00 € ÁNO

Projekt predkladá obec Moča, ktorá zastupuje miestnu základnú školu. 
Projekt je bilaterálna mládežnícka výmena (SK-22, HU-22) s trvaním 9 dní. 

Hlavným cieľom projektu je rozvíjanie verbálnej a neverbálnej komunikácie 
mládeže mimo tradičného vyučovania. Aktivity projektu: interaktívna 

prezentácia programu MvA a Youthpassu, aktivity na upevnenie tímového 
ducha, zoznamovanie s komunikačnými štruktúrami prostredníctvom 

dramatickej pedagogiky, príprava elektronického informačného materiálu o 
priebehu projektu, aktivita na aktívnu participáciu, príprava situačných 

miniprojektov, diskusia s členmi samosprávy a rodičmi.



SK-11-E80-2012-R3 Ekológia - naša spoločná záľuba
Neformálna skupina - Slavomíra 

Piričová
Prešovský 16 030,00 € ÁNO

Projekt predkladá neformálna skupina mladých ľudí vo veku 15-17 rokov, ktorí 
pochádzajú zo Sninského okresu. Ide o bilaterálnu mládežnícku výmenu medzi 
Slovenskom a Poľskom, na ktorej sa zúčastní 52 účastníkov. Témou projektu je 

ekologické správanie a aktívny životný štýl. Hlavným cieľom projektu je 
pochopenie a porovnanie riešenia v oblasti ekológie a ochrany životného 

prostredia v oboch krajinách ako aj propagovať zdravý životný štýl 
prostredníctvom športu. Aktivity projektu sú rozdelené do štyroch častí: 

zvyšovanie povedomia o ekológii, rozvoj fyzickej aktivity, schopnosť zvládať 
všetky stresové situácie a interkultúrne učenie, pričom prvá časť je 

najobsiahlejšia. Po mládežníckej výmene plánujú zrealizovať podujatie "Naše 
stretnutie s ekológiou" pre miestnu komunitu, kde budú prezentovať výsledky 

z výmeny. Súčasťou bude aj fotografická výstava a príprava jedál z 
bioproduktov.

SK-11-E83-2012-R3 DANCESHiP
Neformálne zoskupenie tanečnej 

skupiny GOONIES - NS
Trenčiansky 19 740,00 € ÁNO

Projekt predkladá tanečná skupina GOONIES, ktorá vznikla v roku 1996 a 
pôsobí v meste Trenčín. Ide o prvoaplikanta. Jedná sa o bilaterálnu 

mládežnícku výmenu na ktorej sa zúčastní 48 účastníkov z Poľska a Slovenska. 
Mládežnícka výmena je pokračovaním výmeny, ktorá sa realizovala v Poľsku. 

Hlavnou myšlienkou projektu je vyjadrovanie postojov mladých ľudí 
prostredníctvom tanca. Počas 10 dní naplánovali rôzne aktivity ako 

neverbálna komunikácia prostredníctvom latino choreografie, fitness turnaj, 
vnímanie akceptácie a spolupráce mladých ľudí s mestom, vyjadrenej 

prostredníctvom tanca, diskusia o tolerancii, simulačné aktivity, workshop o 
dobrovoľníctve v jednotlivých krajinách a pod.

SK-11-E86-2012-R3 EnvironMENTAL challenge
O.Z. Spoločnosť Slovensko - 

indického priateľstva
Trenčiansky 14 494,00 € ÁNO

Aktivity organizácie Spoločnosť Slovensko-indického priateľstva, sídliaceho v 
Trenčíne pozostávajú z podpory medzinárodného priateľstva, solidarity a 
interkultúrneho vzdelávania. Na svojich medzinárodných stretnutiach a 

tréningoch sa zameriavajú na posilnenie povedomia o ochrane životného 
prostredia, zdravý životný štýl, kreativitu a podnikateľstvo, psychohygienu a 
iné. Projekt multilaterálnej mládežníckej výmeny za účasti PL, PT,RO,TR a SK 
ktorého aktivity majú byť zamerané na tri hlavné oblasti: ochrana životného 

prostredia, zvládanie stresujúcich situácii v každodennom živote, zdravý 
životný štýl. Použité majú byť rozličné metódy neformálneho vzdelávania. 

Projektu sa zúčastní z každej krajiny 5 mladých ľudí + vedúci a uskutoční sa v 
Piešťanoch po dobu 10-tich dní. Partneri sú účastníci predchádzajúcej výmeny 

realizovanej v Rumunsku na tému športových aktivít. Plánované je aj 
prípravná návšteva.



SK-11-E57-2012-R3 Work - Lab FreeTOwork - NS Prešovský 0 € NIE

SK-11-E59-2012-R3 Think Act Promote Green JUMP group - NS Prešovský 0 € NIE

SK-11-E60-2012-R3 NO to Discrimination - YES to Diversity
STEP - Spoločenstvo pre oblastný 

rozvoj - OZ
Prešovský 0 € NIE

SK-11-E61-2012-R3 Our green Europe
STEP - Spoločenstvo pre oblastný 

rozvoj - OZ
Prešovský 0 € NIE



SK-11-E68-2012-R3 All Equal - Všetci rovní Energy - NS Košický 0 € NIE

SK-11-E69-2012-R3 Európska únia o 50 rokov očami mladých Atkotok Košický 0 € NIE

SK-11-E70-2012-R3 Young people and modern media Skupina MM - NS Košický 0 € NIE

SK-11-E74-2012-R3 European Fairytail WIDE - NS Prešovský 0 € NIE

SK-11-E81-2012-R3 Cultural Heritage in our Lives
Stredná odborná škola sv. Cyrila a 

Metoda
Košický 0 € NIE



SK-11-E84-2012-R3 My thing preži.sk - NS Košický 0 € NIE

SK-11-E85-2012-R3 Šport zbližuje ľudí aj národy
Neformálne združenie Citius, Altius, 

Fortius
Trenčiansky 0 € NIE



Číslo projektu Názov projektu Subjekt Kraj Schválený grant
Rozhodnutie 

Výberovej komisie 
Popis podporeného projektu

SK-12-E67-2012-R3 Držíme spolu NS Držkovce Banskobystrický 6 000,00 € ÁNO

Projekt predkladá NS z obce Držkovce (okres Banská Bystrica), ktorá pracuje s mládežou od 13 rokov. Zameriava sa 
na voľno časové aktivity, šport a kultúru, pripravuje pravidelné aktivity v obci a ich snahou je podporiť mladých 

ľudí, aby zmysluplne trávili svoj voľný čas. 52 % obyvateľov obce je rómskeho pôvodu a preto svoje aktivity 
zamerali na spoločnú činnosť. Cieľom projektu je aktivizovať širšiu skupinu mladých ľudí, aby sa podieľala na 

organizovaní aktivít v obci, spoznávala rozmanité kultúry, ktoré v obci nažívajú a podporila pocit spolupatričnosti. 
Program bude zastúpený štyrmi hlavnými aktivitami: zozbieranie povestí a príbehov, fotografii, videonahrávok z 

minulosti obce, výsledkom čoho má byť brožúra. Druhá aktivita má obsahovať workshopy zamerané na seba rozvoj 
mladých ľudí, v tretej aktivite sa zamerajú na sny detí a mladých ľudí kvôli spoznaniu ich potrieb a posledná aktivita 

sa zameria na prezentáciu miestnej kultúry. Projekt má trvať 17 mesiacov.

SK-12-E71-2012-R3
Aktívna zamestÁNOsť a podonikanie 

mladých ľudí
Vaše šťastie - OZ Žilinský 5 084,00 € ÁNO

Projekt národnej mládežníckej iniciatívy predkladá OZ VAŠE ŠŤASTIE z Dražkoviec, v rámci programu MvA 
prvoaplikant. Založené bolo v roku 2010 a hlavným cieľom jeho činnosti je zastupovať a uspokojovať záujmy a 
požiadavky občanov v oblasti trhu práce, športu, kreativity a pomoci mladým ľuďom presadiť sa a využiť svoj 
potenciál, pričom svoju pozornosť venuje hlavne problematike zamestnanosti a podnikavosti mladých ľudí. 

Hlavnou témou projektu je aktívna zamestnanosť a podnikanie mladých ľudí v súvislosti s aktuálnou potrebou ako 
sa čo najlepšie uplatniť na pracovnom trhu. Hlavným cieľom je poskytnúť 12tim vybraným 

študentom/absolventom Žilinskej univerzity s geografickým, sociálnym a ekonomickým znevýhodnením informácie 
ako sa uplatniť na trhu práce a ako si vytvoriť určitú informačnú základňu, na ktorej môžu v budúcnosti stavať. 

Realizovať sa to má prostredníctvom dvoch 3 dňových školení na danú tému, pričom medzi metódy patria 
prednášky, diskusie, interaktívne vzdelávanie, brainstorming, prípadové štúdie, skupinové práce, rolové hry a 

simulácie, aktivity na vytvorenie a utuženie tímu, hodnotiace aktivity. Projekt má identifikované tri fázy - 
prípravnú, realizačnú a hodnotiacu.

SK-12-E74-2012-R3 Oživenie histórie Novohradu NS Defensores Banskobystrický 6 000,00 € ÁNO

Neformálna skupina siedmich mladých ľudí z Fiľakova predkladá projekt s názvom Oživenie histórie Novohradu, 
ktorý má trvať 5 mesiacov. Žiadatelia sú mladí ľudia, ktorých zaujíma história a niektorí ju študujú. Ako skupina sa 
dali dokopy v roku 2012 a v spolupráci s hradným múzeom zrealizovali vystúpenia na Fiľakovskom hrade, v okolí a 

niekoľko seminárov pre okolité školy. Cieľom projektu je rozvinúť kultúrne a historické povedomie vo regióne. 
Historické súvislosti predovšetkým zo 17. storočia chcú sprostredkovať prostredníctvom workshopov na SŠ 

"oživený dejepis" - cez ukážky dobových remesiel a zaujímavostí, realizovanie seminárov na témy ako odievanie, 
vojenstvo, zbrane a i. Účastníci absolvujú mušketiersky výcvik a pripravia divadelné predstavenie, ktoré bude 

predstavené počas dňa detí na Fiľakovskom hrade. Počas realizácie plánujú vyrobiť propagačné video. So 
žiadateľmi už v prípravnej fáze pracovala koučka Betty Mršková.

SK-12-E78-2012-R3 Export smrti Generácia ´89 - NS Bratislavský 4 700,00 € ÁNO

Projekt "Export smrti" predkladá neformálna skupina Generácia ´89. Témou projektu je: Kontrola nad výrobou a 
obchodom so zbraňami u nás vo svete. Hlavným cieľom projektu je otvorenie tejto témy na verejnosti, hlavne u 

mladých ľudí. Medzi hlavné aktivity patrí vytvorenie webstránky a blogu, propagačných a informačných materiálov, 
séria prednášok na stredných školách, vytvorenie samostatnej prezentácie pre školy, séria verejných diskusií so 

zástupcami odbornej verejnosti, politiky, či zodpovedných štátnych orgánov, verejné a propagačné aktivity, nábor 
mladých ľudí a pravidelné stretnutia, vytvorenie dokumentárneho filmu, internetovej platformy a nadviazanie 

spolupráce s ďalšími organizáciami. Projekt má trvať 10 mesiacov a jednotlivé aktivity sa budú realizovať v rôznych 
častiach Slovenska, prevažne ale v Bratislave.

Akcia 1.2 Mládežnícke iniciatívy



SK-12-E79-2012-R3 Verejné galérie NS Generácia ´89 Bratislavský 5 100,00 € ÁNO

Projekt predkladá nezávislá občianska iniciatíva mladých Generácia ´89, ktorá vznikla v r.2011 a združuje ľudí 
nespokojných s porevolučným vývojom občianskej spoločnosti v našej krajine. Od svojho vzniku usporiadala 
niekoľko občianskych protestov proti korupcii v najvyššej politike a porušovaniu demokratických princípov. 

Spoluorganizovali medzinárodný festival kultúry Transeuropa v Bratislave v r. 2012 a spolupracuje aj na príprave 
najbližšieho ročníka. minuloročný festival bola skúšobnou a zmenšenou verziou projektu za účasti oslovených 
umelcov zo Slovenska, Veľkej Británie, Francúzka a Nemecka a vyslúžila si ohlas verejnosti, umeleckej obce a 

médií. Cieľom projektu je poskytnúť priestor pre mladých ľudí v oblasti neetablovaného angažovaného umenia(cez 
maľbu, fotografiu, tradičný dizajn, počítačový dizajn, film, sochárstvo, písanie atď.) a poskytnúť im možnosť 

viditeľného vyjadrenia ich vlastného názoru na dôležité i sprofanované otázky spoločnosti. Želaným výsledkom by 
mala byť vzájomná kreatívna spolupráca mladých ľudí pri umeleckej tvorbe a vyvolanie celospoločenskej diskusie. 

Projekt potrvá 9 mesiacov.

SK-12-E80-2012-R3 Talent  spája róma a neróma Mladí umelci - NS Prešovský 5 100,00 € ÁNO

Projekt predkladá neformálna skupina Mladí umelci, ktorí pochádzajú z Humenného. Je to skupinka 20 mladých 
ľudí, jedná sa o prvoaplikanta. Cieľom projektu je ponúknuť mladým ľuďom možnosť navzájom spoznať kultúrne 

odlišnosti medzi rómskou a majoritnou skupinou obyvateľstva a rozvíjať v účastníkoch projektu iniciatívnosť a 
podnikavosť. V období 5-tich mesiacov plánujú prezentovať rómsku a majoritnú kultúru prostredníctvom rôznych 
aktivít ako dramatický, tanečný a hudobno-spevácky krúžok. To čo sa naučia plánujú prezentovať na jednotlivých 

základných školách v okolí.

SK-12-E81-2012-R3 To Do Map Liptov  NS To Do Map Liptov Žilinský 5 100,00 € ÁNO

Neformálna skupina mladých ľudí si podávajú projekt mládežníckej iniciatívy pod názvom To Do Map Liptov. Týmto 
projektom chcú navrhnúť, spravovať a šíriť web stránku, ktorá má byť zameraná na propagáciu liptovského 

regiónu. Táto web stránka by mala obsahovať všetky dôležité informácie pre turistov, aby sa vedeli v regióne 
orientovať a využívať atrakcie, ktoré región ponúka. Takisto táto neformálna skupina má v pláne vytvorenie a 

distribúciu máp, kde budú zaznačené a opísané všetky zaujímavé miesta, ktoré môžu turisti navštíviť.

SK-12-E83-2012-R3 Rozvíjaj lídra v Európe Manageria Bratislavský 5 900,00 € ÁNO

Projekt národnej mládežníckej iniciatívy predkladá OZ Manageria, v rámci programu MvA prvoaplikant. Cieľom 
jeho činnosti je vychovávať hodnotovo založených a pre prax pripravených lídrov, ktorí prispejú k pozitívnej zmene 

spoločnosti. OZ bolo založené v roku 2008 na Fakulte manažmentu UK v BA a v súčasnosti má vyše 50 aktívnych 
členov. Témou projektu je zamestnanosť, prax a Európske povedomie. Hlavným cieľom projektu je vízia slušných a 
hodnotovo založených mladých ľudí na kľúčových, líderských pozíciách a ich vzdelávanie do praxe a na trh práce. S 
tým súvisia aj 3 čiastkové ciele ktorými sú zvýšenie zamestnanosti mládeže, kvalitné prepojenie teórie s praxou a 

vytváranie európskej dimenzie v praxi. Projekt pozostáva z troch častí - prípravnej, realizačnej a hodnotiacej a jeho 
základom je viac jednodňových kurzov na rôzne témy, a to formou diskusií, panelových diskusií, workshopov či 

prípadových štúdií s praktickým zameraním pre študentov ako účastníkov projektu. Do projektu je zapojený 
kvalifikovaný kouč.



SK-12-E84-2012-R3 Pohnime sa vpred (let's move forward) Nezastaviteľní (Unstoppable) - NS Košický 6 000,00 € ÁNO

Projekt mládežníckej iniciatívy predkladá neformálna skupina 15 znevýhodnených mladých ľudí z Košického kraja s 
názvom Nezastaviteľní. Témou projektu je nezamestnanosť a jeho cieľom je zvýšiť prostredníctvom pripravených 
aktivít šance mladých znevýhodnených ľudí na trhu práce. Medzi použité metódy patria workshopy, rolové hry, 
stretnutie so zamestnancom portálu profesia.sk, príprava scénok prezentovaná na stredných školách, anketa 

medzi študentmi, diskusie. Do projektu plánujú zapojiť ďalších 15tich znevýhodnených mladých ľudí. Výstupom 
projektu bude DVD.

SK-12-E85-2012-R3 Human rights youth education centre Amnesty International Slovensko Bratislavský 5 060,00 € ÁNO

Projekt je iniciatívou skupiny prevažne študentov, ktorá pôsobí v rámci Amnesty International v Banskej Bystrici na 
univerzite Mateja Bela. Táto skupina v súčasnosti združuje 10 aktívnych členov a 70 sympatizantov (pasívni 

členovia, podporovatelia). Skupina už v predchádzajúcich dvoch rokov zorganizovala rôzne informačné podujatia, 
jednorazové workshopy o ľudských právach, diskusie o segregácii Rómov a iné. Jedným z cieľov tohto projektu je 

vytvoriť lektorskú skupinu, ktorá sa bude kontinuálne venovať výchove a vzdelávaniu v oblasti ľudských práv 
prostredníctvom neformálneho vzdelávania. Medzi naplánované aktivít patrí: 10 vzdelávacích workshopov pre 
zvýšenie kompetencií realizátorov v oblasti ĽP a NFV (20 mladých ľudí na rôznej úrovni), ktorí vytvoria lektorské 

tímy a následne budú realizovať vzdelávacie workshopy na ZŠ (15 workshopov) a SŠ (30), 15 diskusií s odborníkmi 
na pôde UMB (tematicky naplánované, napr. migranti, menšiny, lobbing advokácia a diplomacia v oblasti ĽP). 
Ďalšie naplánované aktivity sú filmový klub (7 premietaní), živá knižnica, akademická debata a ďalšie verejné 

aktivity (komunitný festival a iné). Realizátori plánujú neskôr realizovať vzdelávacie aktivity aj v iných mestách SR a 
prezentovať výstupy v krajinách V4. Projekt je výstupom zo školenia Inkubátor.

SK-12-E86-2012-R3
Kariérne poradenstvo a prepojenie 

teoretického vzdelávania so školskou praxou
Neformálna skupina - Kamil Štaffa Bratislavský 5 076,00 € ÁNO

Projekt mládežníckej iniciatívy predkladá neformálna skupina mladých ľudí vo veku od 20 do 26 rokov. Projekt je 
zameraný na problémy mládeže s výberom budúcej profesnej kariéry. Organizátori sú profesionáli v oblasti 

pracovnej psychológie, personalistiky a ľudských zdrojov. Za cieľ si kladú vytvorenie funkčného systému prepojenia 
školskej prípravy a pracovného trhu. Pomocou identifikácie potenciálu a preferencií vybraných študentov 8.ročníku 

základných škôl a 3. ročníku stredných škôl v Bratislave a Pezinku chcú pomôcť nasmerovať ich vzdelávanie 
správnym smerom. Ďalšie z cieľov sú zreálnenie predstáv o pracovnom trhu na Slovensku a v Európe, vyvrátenie 

stereotypov, zvýšenie sociálnych a komunikačných zručností a poskytnutie možnosti praxe u potenciálnych 
zamestnávateľov. Projekt bude prebiehať 1 rok a skladá sa z rôznych aktivít, ako psychodiagnostické testovanie, 

netradičné workshopy a interaktívne vzdelávanie, realizovanie miniprojektu a prax u zamestnávateľa.

SK-12-E87-2012-R3 Spolu dokážeme viac RTV Orava - NS Žilinský 6 000,00 € ÁNO

Projekt je iniciatívou neformálnej skupiny mladých ľudí z Oravy, ktorá sa spojila vďaka semináru Robiť ťažké veci. 
Projekt predkladá prvoaplikant a zameriava sa na vidiecku mládež. Ich snahou je motivovať mladých ľudí z 

oravských obcí k aktívnemu tráveniu voľného času, avšak nielen formou športu a zábavy. Vo vybraných obciach 
chcú pripraviť motivačný program, v rámci ktorého pripravia rôzne výzvy pre mladých ľudí (v rôznych oblastiach, 

napr. adrenalínové aktivity, turnaje v spoločenských hrách, ...) a predstavia inovatívne príklady dobrej praxe v 
oblasti práce s mládežou. Cieľom tohto programu je motivovať mladých robiť "ťažké" veci, lebo na to majú a má to 

význam. Ďalším rozmerom projektu je ukázať mladým, že spolu dokážeme viac a dať im pocítiť náležitosť k 
spoločenstvu mladých na Orave.



SK-12-E90-2012-R3 INAK
Rímsko-katolícka cirkev, farnosť 

Námestovo
Žilinský 6 000,00 € ÁNO

Projekt mládežníckej iniciatívy predkladá Rímsko-katolícka cirkev, farnosť v Námestove. Projekt bude realizovaný 
skupinou aktívnych mladých ľudí (15-30r.) z farnosti. Cieľom projektu je vytvorenie inšpirujúceho priestoru pre 

mladých z Námestova a okolia, v ktorom budú prebiehať záujmové aktivity vedené samotnými mladými pre 
mladých. Projekt vytvára priestor pre mladých aktívne participovať na živote komunity. Projekt reaguje na potrebu 

vytvoriť priestor pre aktívne trávenie voľného času a pravidelné aktivity. Projekt bude podporovaný koučom.                                                                                                                                                   

SK-12-E93-2012-R3 Život v pohybe Živý dotyk - NS Žilinský 6 000,00 € ÁNO

Projekt národnej mládežníckej iniciatívy predkladá neformálna skupina Živý dotyk pôsobiaca na Orave, v rámci 
programu MvA prvoaplikant. Ide o skupinu začínajúcich animátorov ktorí sa venujú práci s deťmi a mládežou. 

Prostredníctvom tohto projektu plánuje skupina ponúknuť neorganizovanej mládeži, to, čo vyplýva z ich záujmov. 
Konkrétne, cez zážitkové víkendové kurzy chce žiadateľ budovať v mladých ľuďoch zdravý životný štýl - ich postoje, 

hodnoty či pohľady na seba i okolie. Účastníci kurzov si budú musieť svoj účasť "odpracovať" dobrovoľníckou 
činnosťou v niektorej z neziskových organizácii, čím nadobudnú vzťah 

k dobrovoľníctvu ako takému. Výstupom projektu má byť brožúra kt. bude obsahovať spätné väzby účastníkov 
kurzu. Týmto spôsobom plánuje žiadateľ propagovať zážitkové vzdelávanie ako efektívny nástroj osobnostného 

rozvoja mladých ľudí. Metódami spomínaných kurzov majú byť diskusie, brainstorming, rolové hry, práca v 
skupinách, energizéry, prednášky, reflexia ...

SK-12-E102-2012-R3 Mladí v pohybe
Mestský parlament mladých 

Turčianske Teplice
Žilinský 5 970,00 € ÁNO

Projekt národnej mládežníckej iniciatívy predkladá neformálna skupina Mestský parlament mladých Turčianske 
Teplice, v rámci programu MvA prvoaplikant. Skupina je zoskupením študentov základných a stredných škôl a 

vznikla vo februári tohto roku. Členovia skupiny majú skúsenosť s písaním a realizovaním projektov KomPraxu.  
Témami projektu sú voľný čas mládeže a vzdelávanie prostredníctvom športu a aktivít v prírode. Cieľom projektu 

je ukázať mladým ľuďom efektívne trávenie voľného času. V projekte chce žiadateľ spolupracovať s Mestským 
mládežníckym parlamentom z Kremnice ktoré už má skúsenosť s realizáciou projektu programu. Aktivity projektu 

budú organizované rôznym spôsobom v oboch mestách, niektoré budú realizované spoločne. Predkladateľ 
vystupuje v roli koordinátora projektu. V rámci 18 mesačnej iniciatívy chce skupina zorganizovať 7 podujatí, 3 

sústredenia a min. 10 koučovaných stretnutí na priebežné hodnotenie projektu. Medzi aktivity patria outdoorový 
športovo súťažný deň - aj pre telesne postihnutých mladých ľudí, festival spoločenských hier a hlavolamov, 

happening letnej sánkovačky, objímací deň, hudobný festival, fotografická súťaž - všetko s cieľom zlepšenia tímovej 
spolupráce, spolupatričnosti, rozvíjania sebavedomia a komunikačných zručností formou teambuildingových 

sústrední.

SK-12-E103-2012-R3 Možno by ma to aj bavilo...
V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a 

rozvoj mládeže
Žilinský 5 100,00 € ÁNO

Žiadateľom je OZ V.I.A.C. z Trstennej, ktoré podáva projekt mládežníckej iniciatívy. K pravidelným aktivitám OZ 
patrí prevádzkovanie mládežníckeho klubu s rôznymi aktivitami.  Tento projekt je projektom skupinky 7 mladých 

ľudí, pričom OZ zastáva iba zastrešujúcu funkciu. Projekt je pokračovaním mládežníckej výmeny zameranej na 
tému dobrovoľníctva, na ktorej sa mladí ľudia zúčastnili a sú motivovaní robiť dobrovoľnícke aktivity vo svojej 

komunite. Cieľom projektu je propagovať a priblížiť mládežnícky klub ďalším mladým ľuďom a ponúknuť im 
priestor na realizáciu vlastných aktivít, čím by ich chceli zaktivizovať. K naplánovaným aktivitám patrí úprava 

priestorov klubu, vybudovanie knižnice a "infopointu", realizácia živej knižnice, motivačný deň pre žiakov 9. ročníka 
s cieľom ich aktivizácie. Následne prebehne súťaž o najlepší program v klube, ktorý by mala pripraviť každá trieda a 

pod.



SK-12-E105-2012-R3 P.R.D. - pohyb, relax, duša Neformálna skupina - Karol Kováč Trnavský 6 000,00 € ÁNO

Projekt predkladá neformálna skupina mladých ľudí (zamestnanec VŠ, doktorand, 2 VŠ študenti), ktorí sa poznajú z 
univerzity. Projekt mládežníckej iniciatívy by sa mal realizovať v Trnave v priestoroch VŠ a internátov po dobu 10 
mesiacov. Hlavnou témou projektu je fyzická a duševná rovnováha. Tejto téme sú prispôsobené aktivity, ktoré sú 

orientované predovšetkým na pohyb, dosiahnutie duševnej rovnováha a pokoja. Neoddeliteľnou súčasťou projektu 
sú semináre na zvolené témy - Cvičenie a jeho význam v živote, Stravovanie a metabolizmus, Výživové doplnky a 

Zdravá strava. Súčasťou projektu je aj vstupné testovanie účastníkov v oblasti kvality života, životná poloha, 
úzkosť, depresia. Plánované aktivity, tréningy a prednášky, by sa mali realizovať v pravidelných intervaloch  po celú 
dobu projektu okrem prázdnin, keďže ide o zameranie aktivít na študentov VŠ a internáty. V projekt plánujú zapojiť  

tútora.

SK-12-E107-2012-R3 Dobroši, do akcie! Akční dobroši - NS Trenčiansky 6 000,00 € ÁNO

Projekt 8 mesačnej národnej mládežníckej iniciatívy predkladá 5 členná neformálna skupina Akční Dobroši z 
Dubnice n/V, v rámci programu MvA prvoaplikant. Skupina pôsobí s prestávkami od roku 2005 pričom hlavnou 

náplňou jej činnosti je dobrovoľníctvo. Dobrovoľníctvo a jeho šírenie je aj témou celého projektu. Hlavnými cieľmi 
projektu je spopularizovanie dobrovoľníctva medzi mládežou zábavnou formou, zvýšenie uznania dobrovoľníctva v 

spoločnosti, aktívne občianstvo a aktivizácia samosprávy a kompetentných inštitúcií pri odstraňovaní a riešení 
problémov občanov. Projekt je rozdelený do troch fáz - prípravnej, realizačnej a hodnotiacej, pričom medzi jeho 

aktivity patria workshopy, nábor dobrovoľníkov, zbieranie podnetov od nespokojných občanov, hodnotenie 
formou dotazníkov; na záver je naplánovaný happening a koncert na námestí.  

SK-12-E108-2012-R3 Projekt LDF OZ Kino S Košický 5100,00 ÁNO

Projekt predkladá OZ Kino S, skupina 15 mladých ľudí - nadšencov filmu vo veku od 14-27 rokov. Projektom LDF 
reagujú na absentujúcu prípravu na školy s filmovým a dramatickým zameraním. Mladí ľudia chcú neformálnym 

spôsobom získať nové cenné zručnosti v tejto oblasti a zvýšiť tak v budúcnosti svoju zamestnateľnosť. Ich hlavnou 
činnosťou bude tvorba filmu, počas ktorej bude vytvorený priestor na priamu komunikáciu s filmovými 

profesionálmi. Výstupný film bude premietaný ako na slovenských, tak i na medzinárodných festivaloch.

SK-12-1-2012-R3 Sobibor EDAH - OZ Nitriansky 0 € NIE



SK-12-E65-2012-R3 Vzdelaním k zamestnÁNOsti a tolerancii Mládež z Galanty - NS Trnavský 0 € NIE

SK-12-E68-2012-R3 Herné činnosti medzi generáciami Hravý dom - NO Banskobystrický 0 € NIE

SK-12-E72-2012-R3 Cestujeme po Európskej únii Gabriela Vašková - NS Prešovský 0 € NIE

SK-12-E73-2012-R3 Klub mladých v Richnave OZ FC Richnava Košický 0 € NIE



SK-12-E75-2012-R3
Hand made "Prokreativ" - kreatívna tvorba 

didaktických pomôcok a ich použitie v 
metódach hry

Prokreative - NS Banskobystrický 0 € NIE

SK-12-E76-2012-R3 Ľudské práva pre všetkých Inštitút ľudských práv - NO Bratislavský 0 € NIE

SK-12-E82-2012-R3 Tanec pre všetkých Associallz Dance Crew Banskobystrický 0 € NIE

SK-12-E91-2012-R3 Dobrovoľní hasiči z Nového Salaša
Skupina dobrovoľných hasičov z 

Nového Salaša
Košický 0 € NIE

SK-12-E92-2012-R3 Rómski hudobníci z Rudnian
Vašo sikade čhave /Za vzdelané 

deti/ - NS
Košický 0 € NIE

SK-12-E94-2012-R3 Poďme spolu Bétel - NS Trnavský 0 € NIE
SK-12-E95-2012-R3 Neznáme talenty Nadácia Dobrá rómska víla Kesaj Košický 0 € NIE

SK-12-E96-2012-R3
Kde strávim svoj voľný čas? V Klube mladých 

CESPOM!
Centrum sociálnej pomoci mladým Banskobystrický 0 € NIE

SK-12-E99-2012-R3 Bike Lab - I want to ride my bicycle Orbis Institute Bratislavský 0 € NIE

SK-12-E100-2012-R3 Naša príležitosť Carpe diem, n. o. Prešovský 0 € NIE

SK-12-E101-2012-R3 Kremnický skatepark Skate Kca - NS Banskobystrický 0 € NIE

SK-12-E104-2012-R3 Mladí mladým KASPIAN Bratislavský 0 € NIE

SK-12-E106-2012-R3 Mariánske hudobné semináre
Central European Forum for Music, 

Art and Culture
Bratislavský 0 € NIE

SK-12-E109-2012-R3
Odkazy historických udalostí v Trnavskom 

kraji
Klub vojenskej histórie Slovensko Bratislavský 0 € NIE



SK-12-E110-2012-R3 Neformálna poradňa k študentským prácam Informačný a vzdelávací inštitút Košický 0 € NIE



Číslo projektu Názov projektu Subjekt Kraj Schválený grant
Rozhodnutie 

Výberovej komisie 
Popis podporeného projektu

SK-13-E4-2012-R3
Ste by step to wishful 

employment
Lingua Leader, n.o. Nitriansky 16 152,00 € ÁNO

Projekt s názvom "Step by step to wishful employment" predkladá 
už po druhý krát n.o. Linqua Leader. Partnerskými organizáciami sú 
Mladiinfo Slovensko a dve n.o. z Maďarska. Nosnou témou projektu 

je nezamestnanosť mladých ľudí. Projekt plánuje zaktivizovať 
skupinu 40 mladých ľudí (10 za každú organizáciu), ktorej úlohou 

bude zanalyzovať tento problém, informovať a diskutovať o ňom so 
širokou verejnosťou, naplánovať a urobiť kroky k jeho vyriešeniu. 

Títo mladí ľudia dostanú šancu konfrontovať svoje názory aj s 
verejnými činiteľmi. Počas projektu budú spolupracovať s Inštitútom 

zamestnanosti. V rámci projektu bude uskutočnený prieskum 
verejnej mienky medzi mladými. Zozbierané údaje budú spracované 

do dvojjazyčnej publikácie a budú tlmočené verejnosti 
(prostredníctvom masmédií) a verejným činiteľom.

SK-13-E5-2012-R3
The New EU Diplomat: Beyond 

Democracy Defending
Centrum pre európske 

záležitosti - OZ
Bratislavský 35 501,00 € ÁNO

Projekt predkladá Centrum pre európske záležitosti, novo založená 
nezisková organizácia so silnou ambíciou byť aktívna v oblasti 

európskej politiky, ktorej cieľom je posilniť konštruktívne diskusie 
ohľadom EÚ zo slovenskej perspektívy. Projekt budú realizovať v 

spolupráci s Euro-Atlantickým centrom. Na projekte sa zúčastní 24 
účastníkov zo Slovenska, Maďarska, Rumunska a Nemecka. Cieľom 

projektu je posilniť aktívnu participáciu mladých ľudí na 
demokratických procesoch, zistiť viac o EU diplomacii, delegáciách, 
rozhodovacích procesoch v oblasti zahraničnej politiky a vzťahy EÚ 
po spustení stránky Európskej služby pre vonkajšiu činnosť. Projekt 

je rozdelení na dve časti. Prvá časť je zameraná na e-learning 
účastníkov prostredníctvom internetu. Druhá praktiká časť je 

rozdelená do 4 vzdelávacích častí- simulácií a bude realizovaná za 
pomoci expertov v danej oblasti. Prvý blok bude zameraný na 

Politický a bezpečnostný výbor, druhý bude zameraný na 
rozhodovacie procesy a kreatívne riešenia pálčivých politických 

otázok, tretí bude orientovaný na verejné vystupovanie a posledný 
blok bude simulovať Radu EÚ. Výstupom  z projektu e-learning 

software a e-forum na sociálnych sieťach.

Akcia 1.3 - Projekty mládežníckej demokracie



SK-13-E6-2012-R3 Týka sa nás to/ Týká se nás to
Záhrada - Centrum 

nezávislej kultúry, n.o.
Banskobystrický 41 472,00 € ÁNO

Projekt predkladá organizácia z Banskej Bystrice, ktorá ponúka 
otvorený priestor na prezentáciu a tvorbu súčasného umenia, 

realizáciu vzdelávacích a komunitných projektov, workshopov a 
verejných diskusií. Partnerom na národnej úrovni je organizácia 
Bona Fide, ktorá prevádzkuje centrum súčasných umení Tabačka 
Kulturfabrik v Košiciach. Partnermi zo zahraničia sú organizácie z 
Čiech: Společnost pro kreativitu ve vzdelávaní a Studio Citadela. 

Cieľom projektu mládežníckej demokracie je posilniť účasť mladých 
ľudí na demokratických procesoch na lokálnej úrovni 

prostredníctvom zapojenia atraktívnych umeleckých smerov 
založených na koncepte angažovaného umenia. Do projektu budú 
zapojené 4 skupiny mladých ľudí, každá si vyberie jednu oblasť na 

lokálnej úrovni, ktorú v rámci projektu zmapuje a následne spracuje 
v rámci kreatívneho workshopu (hip-hop, streetart, slam poetry). 

Aktivity budú prebiehať v spolupráci so zástupcami miestnej 
samosprávy, profesionálnymi umelcami a odborníkmi na danú 

oblasť. Výstupom z projektu bude záverečné stretnutie v Prahe, kde 
budú odprezentované výsledky projektu širokej verejnosti.

SK-13-E7-2012-R3
Freedom and Security in Cyber 

Space: Perception of Youth 
Generation

Slovenská atlantická 
komisia

Bratislavský 0,00 € NIE



Číslo projektu Názov projektu Subjekt Kraj Schválený grant
Rozhodnutie Výberovej 

komisie 
Popis podporeného projektu

SK-21-70-2012-R3 Across Cultures and Generations Slovenský skauting - OZ Bratislavský 4 561,00 € ÁNO

Projekt predkladá organizácia  Slovenský skauting z Bratislavy, ktorá má záujem vyslať dvoch 
dobrovoľníkov po dobu troch mesiacov do Ruska. Hosťujúcou organizáciou bude 

mimovládna organizácia Samara State University Alumni Association, ktorá združuje 
študentov a pripravuje pre nich rôzne aktivity. Dobrovoľníci majú byť dennou súčasťou 

diania v tejto organizácií, ich hlavnou úlohou je však pripraviť a realizovať tréning "Bridges 
to tolerance".

SK-21-71-2012-R3 Iceland in Action Slovenský skauting - OZ Bratislavský 9 996,00 € ÁNO

Slovenský skauting  predkladá projekt zameraný na vyslanie 1 dobrovoľníka (Stepan Galdik) 
na 12 mesiacov na Island. Partnerská organizácia je Worldwide Freidns Iceland so sídlom v 

Rejkjavíku, ktorá má dlhoročné skúsenosti v oblasti dobrovoľníctva a práce s mládežou. 
Cieľom projektu je poskytnúť dobrovoľníkovi možnosť spolupracovať s mládežou na Islande, 

podporiť jeho osobný rozvoj a interkultúrne porozumenie pomocou pracovných, 
športových, kreatívnych, vzdelávacích a umeleckých programov. Hlavnými aktivitami bude 

pomoc s vedením medzinárodných workcampov na rôznych miestach na Islande a 
koordinácia zavedeného podujatia Clean Up the World, ktoré je zamerané na čistenie pláži a 

zvyšovanie povedomia o environmentálnym témach.

SK-21-72-2012-R3
Developing volunteering culture in Nizhny 

Novgorod
Mladiinfo Slovensko - OZ Bratislavský 6 720,00 € ÁNO

Projekt dlhodobej EDS predkladá Mladiinfo Slovensko, n.o.. Táto organizácia je zároveň VO a 
plánuje vyslať dobrovoľníka na 9 mesiacov do Ruska. Dobrovoľník bude vykonávať svoju 

službu v organizácii s názvom Nizhny Novgorod Voluntary Service. 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. Hlavné témy projektu sú podpora 

európskeho povedomia, mládežnícka politiky, rozvíjanie kultúry dobrovoľníctva v meste a 
regióne Nižného Novgorodu. Medzi aktivity dobrovoľníka bude patriť napr. organizácia 

výmennej pomoci v meste s názvom Time Bank program, pomoc v tzv. Volunteer agency, 
organizácia aktivít Youth volunteering, Corporation Volunteering, adoptovanie sirôt, a i.

Akcia 2 - Európska dobrovoľnícka služba



SK-21-73-2012-R3
PiÁNO theatre - creating colorful world for deaf 

children
Mladiinfo Slovensko - OZ Bratislavský 6 720,00 € ÁNO

Projekt predkladá organizácia, ktorú založili bývali EDS dobrovoľníci, organizácia je prioritne 
zameraná na poskytovanie informácií pre študentov a mladých ľudí o možnostiach v 

zahraničí (stáže, štipendiá, dobrovoľníctvo). Predkladaný projekt je hosťovanie 
dobrovoľníčky  v Rusku na obdobie 9 mesiacov. Aktivity projektu sú prepojené na prácu s 

deťmi so sluchovým postihnutím prostredníctvom divadla. Aktivity dobrovoľníčky: príprava 
a realizácia vlastného mini projektu, umelecká dekorácia, asistovanie divadelným 

pedagógom pri práci s deťmi, administratívna podpora pri realizácii aktivít, pomoc pri 
preklade informácií na webovej stránke organizácie

SK-21-74-2012-R3 Open your eyes INEX Slovakia - OZ Bratislavský 15 190,00 € ÁNO

Projekt predkladá združenie INEX Slovakia a plánuje počas 11 mesiacov hosťovať 2 
dobrovoľníkov z Lotyšska  (Matiss a druhý dobrovoľník sa zatiaľ nenašiel). INEX je občianske 

združenie, ktoré organizuje workcampy - medzinárodné tábory dobrovoľníckej práce na 
Slovensku aj v zahraničí, pripravuje voľno časové aktivity a vzdelávacie podujatia pre 

dobrovoľníkov. Hlavnou témou projektu je dobrovoľníctvo a jeho propagácia, hlavný zámer 
kladie na podporu a motiváciu mladých ľudí tráviť čas zmysluplne. Cieľom je posilniť 

porozumenie medzi mladými ľuďmi z rôznych krajín pomocou medzinárodnej mobility a 
dobrovoľníckych aktivít. Medzi navrhované aktivity patrí pomoc pri príprave worcampov na 
Slovensku, kontakt s vysielanými dobrovoľníkmi, pomoc pri príprave a realizácií školení pre 

lídrov workampov, realizácia ich vlastného projektu, organizovanie čajových stretnutí a 
iných aktivít, ktoré realizuje hostiteľská organizácia spolu s inými slovenskými organizáciami 

ako Integra a Ulita.

SK-21-75-2012-R3 Creative Youth KERIC - OZ Žilinský 12 284,00 € ÁNO

Projekt predkladá organizácia KERIC - ide o 2 krátkodobé EDS (1 a 2 mesiace) a jednu 
dlhodobú EDS (11 mesiacov). Hosťujúcimi organizáciami je organizácia v Portugalsku a 

Poľsku. Dobrovoľníci na projekt sú už vybraní - ide o mladých ľudí s nedostatkom príležitostí, 
so zdravotnými a sociálnymi problémami. Jedna dobrovoľníčka bola v hosťujúcej organizácii 
v Portugalsku na krátkodobej EDS a chce sa do organizácie vrátiť opäť na dlhodobú EDS. Pre 
ďalších dvoch dobrovoľníkov je plánovaná krátkodobá EDS. V Portugalsku dobrovoľníci budú 
pracovať na farme - starať sa spoločne aj s inými dobrovoľníkmi o zvieratá, rastliny, celkové 

fungovanie farmy, organizovať festival a iné podujatia. Dobrovoľnícka v Poľsku  bude 
zapojená do nasledovných aktivít: spolupráca pri organizovaní kempu "EuroWeek", 
workshopov, pomáhať v domove dôchodcov pri rôznych spoločenských aktivitách, 

pripravovať časopis pre mladých ľudí, dobrovoľníčka bude súčasťou miestnych iniciatív - 
čistenie parku, organizovanie festivalu pre žiakov, atď.



SK-21-76-2012-R3 Ecovillage Life II
Pospolitosť pre 

harmonický život - OZ
Banskobystrický 19 320,00 € ÁNO

Pospolitosť pre harmonický život je združenie, ktoré hosťuje  na prevádzke Eko-komunity  
Sekier  EVS dobrovoľníkov od r. 2006. Ich úlohou je vytvoriť zázemie pre mladých 

návštevníkov  - tzv. krátkodobých dobrovoľníkov, ktorí prichádzajú v snahe pomôcť pri 
aktivitách a pritom nadobudnúť základné znalosti z toho, čo prináša život na vidieku. V 

projekte sa jedná o hosťovanie štyroch dobrovoľníkov. Bulharský dobrovoľník ( 6 mesiacov) 
má asistovať  na činnostiach v  neformálnej "lesnej škôlke" ktorá je zriadená pre miestne 

deti, taliansky dobrovoľník (7 mesiacov) bude pomáhať pri aktivitách zameraných na 
praktické testovanie a šírenie stavebných technológií na báze prírodných materiálov, 
francúzsky dobrovoľník( (7 mesiacov) sa bude zameriavať na remeselnícke  práce na 

workshopoch pre verejnosť a pre miestnu komunitu. Slovinský dobrovoľník (8 mesiacov) sa 
bude podieľať na prácach spojených s ochranou prírody v priľahlom regióne. Okrem tohto sa 
budú všetci podieľať na spoločných aktivitách v Eko komunite Sekier a pracovať na vlastných 

projektoch.

SK-21-77-2012-R3 Exploring Capital of the World, Helping Others OZ Barlička Prešovský 4 747,00 € ÁNO

OZ Barlička z Prešova predkladá projekt EDS, do ktorého sú zapojení dvaja dobrovoľníci z 
Česka (žena) a Maďarska (zatiaľ nevybraný), ktorých aktivity sú naplánované na 3-4 mesiace. 
Žiadateľ zatiaľ nerealizoval ani jeden EDS projekt. Medzi navrhované aktivity dobrovoľníkov 

patrí pravidelná práca v OZ - workshopy, divadlo, tanec, práca s telesne postihnutými 
klientmi. HO ponúka širokú škálu podpory dobrovoľníka od rôznych kurzov/školení práce s 

telesne postihnutou mládežou až po záujmové workshopy, pričom dobrovoľník bude 
neustále v interakcii či už s ostatnými dobrovoľníkmi z OZka, samotnými telesne 

postihnutými klientmi až po profesionálnych pracovníkov s mládežou z OZ Barlička. V pláne 

SK-21-78-2012-R3 2009 - ISL - 6 Worldwide Friends Iceland Truc sphérique - OZ Žilinský 7 515,00 € ÁNO

Projekt predkladá organizácia, ktorá v Žiline prevádzkuje otvorený kultúrny priestor Stanica 
a snaží sa prepájať súčasné umenie so sociálnym rozvojom. Organizácia má dlhoročné 

skúsenosti s hosťovaním a vysielaním dobrovoľníkov. Predložený projekt je zacielený na 
vysielanie dobrovoľníčky na Island na obdobie 12 mesiacov.  Hostiteľská organizácia sa 

venuje realizácii workcampov, výmenných a vzdelávacích programov. Aktivity 
dobrovoľníčky: koordinácia čistenia pobrežia, príprava skulptúr z recyklovaných materiálov s 

dobrovoľníkmi na školách, monitorovanie stavu pobrežia, vedenie 2-3 workcampov s 
medzinárodnými dobrovoľníkmi.



SK-21-79-2012-R3 Galicia project
Veľký Meder centrum 

mládeže n.o.
Trnavský 8 370,00 € ÁNO

Žiadateľom je Veľký Meder centrum mládeže n.o. mládežnícka organizácia, ktorá sa venuje 
práci s deťmi a mládežou a poskytuje voľno časové aktivity. Úzko spolupracuje s miestnymi 

školami a neziskovými organizáciami. V projekte ide o hosťovanie dobrovoľníčky zo 
Španielska po dobu 12 mesiacov. Väčšina navrhovaných aktivít bude prebiehať v kaviarni, 
ktorá je využívaná aj ako voľno časové centrum pre deti a mladých. Dobrovoľníčka bude 

taktiež organizovať rôzne kultúrne a športové akcie, viesť vlastné workshopy a úzko 
spolupracovať s miestnymi dobrovoľníkmi, ktorí sa aktívne zapájajú do aktivít hostiteľskej 

organizácie.

SK-21-81-2012-R3 Integration - a step forward! MZ YMCA Nesvady - OZ Nitriansky 15 624,00 € ÁNO

Projekt predkladá organizácia YMCA Nesvady, ktorá plánuje hosťovať 2 dobrovoľníčky na 12 
mesiacov. Dobrovoľníčky budú pracovať v tíme mládežníckych pracovníkov a taktiež budú 

pracovať na vlastných projektoch. Aktivity EDS pozostávajú najmä v práci s deťmi a mladými 
ľuďmi z rómskych komunít. Dobrovoľníčky budú pomáhať s prácou v klube pre mamičky a 
deti, v klube pre deti so špeciálnymi potrebami, športovom klube pre ženy,  a taktiež budú 

pracovať s nezamestnanými ľuďmi a pomáhať im zlepšiť ich počítačové zručnosti. 
Dobrovoľníčky začnú pracovať aj na úplne nových aktivitách: v klube pre rómske deti, na 

terénnej práci s rómskymi deťmi, v kinoklube. Časť ich práce sa bude odohrávať v kancelárii 
organizácie YMCA Nesvady - budú zodpovedné za PR, vytváranie posterov, brožúr.

SK-21-82-2012-R3
Turistické a komunitné rozvojové aktivity v 

Rožňavskej kotline
Gemerský mládežnícky 

spolok - OZ
Košický 16 670,00 € ÁNO

Projekt 12-mesačnej EDS 2 dobrovoľníkov z Ukrajiny a Rumunska (žena a muž) predkladá 
Gemerský mládežnícky spolok z Krásnohorskej Dlhej Lúky. Spolok sa venuje predovšetkým 

práci s mladými ľuďmi  a jedným z jeho hlavných cieľov je budovanie  a posilňovanie 
miestneho sociálneho kapitálu. V rámci projektu sa väčšina aktivít bude odohrávať v regióne 

horného Gemera, kde spoločne žijú Slováci, Maďari a Rómovia. Samotné aktivity 
dobrovoľníkov budú silno prepojené na spoluprácu spolku s činnosťou Gemerskej turistickej 

sprievodcovskej služby - ŠERPA a sérii podujatí Gemersko-turnianskeho leta 2013. Okrem 
toho budú dobrovoľníci participovať pri prevádzkach kultúrno-informačného internetového 

portálu, lukostreleckého klubu, organizáciách klubových večierkov, chodu kancelárie a 
takisto budú viesť internetový blog o priebehu EDS.



SK-21-83-2012-R3 Sociálna pomoc v Baku Savio, o.z. Bratislavský 10 150,00 € ÁNO

Predkladateľom projektu je OZ Savio, ktoré sa zameriava najmä na podporu rozvojových 
projektov,

predovšetkým na výchovno-vzdelávacie aktivity, výstavby škôl a zabezpečenie ich 
prevádzky, humanitárnu a zdravotnícku pomoc v rozvojových oblastiach sveta. V 

predkladom projekte EDS zastáva OZ Savio rolu vysielajúcej a koordinujúcej organizácie, 
pričom hostiteľskou organizáciou je Centrum Maryam v Baku v Azerbajdžane. Prioritou 

Centra Maryam je zvýšiť možnosť získať kvalitné vzdelanie pre chudobné deti a mládež, aby 
tak mali väčšiu šancu nájsť si zamestnanie. V rámci centra fungujú dva sociálne projekty 
pomáhajúce zapojiť chudobnú mládež do aktivít centra - Adopcia na diaľku a štipendijný 

systém Scholarship. Prostredníctvom nich organizuje centrum pre chudobné deti a mládež 
doučovacie kurzy matematiky, práce na počítači, anglického, ruského a azerbajdžanského 
jazyka a ostatných predmetov potrebných na prijatie na vysokú školu, alebo na nájdenie 
zamestnania. Okrem toho sú v rámci centra organizované rôzne neformálne kurzy (kurzy 
remesiel, tréningy zamerané na osobnostný rozvoj, kurzy gitary a pod). OZ Savio vysiela 2 

dobrovoľníčky, ktoré budú po dobu 8 mesiacov zapojené do koordinácie sociálnych 
projektov centra Maryam. Popri hlavnej aktivite budú dobrovoľníčky zapájané do pripravy 

rôznych voľno-časových aktivít a organizácie kultúrnych a športových podujatí.

SK-21-85-2012-R3
Opportunity for new "giraffes" in Leisure center 

Zirafa

Centrum voľného času, 
Horný Val 24, Žilinský 

(Žirafa)
Žilinský 10 608,00 € ÁNO

Centrum voľného času Žirafa plánuje hosťovať dvoch dobrovoľníkov z Bulharska a Rakúska. 
Obaja dobrovoľníci sú vybraní a ich dobrovoľnícka služba je naplánovaná na obdobie 8-mich 

mesiacov. Ich úlohou bude pomoc s aktivitami, ktoré vykonáva CVČ v Žiline. Ide najmä o 
aktivity s deťmi a mládežou ako sú napríklad športové aktivity, súťaže, rôzne krúžky ako 

keramický, ručné výrobky, kurz varenia a pod. Dobrovoľníci budú mať možnosť pomáhať aj s 
jazykovými kurzami pre deti, mládež, poprípade dospelých. Hosťujúca organizácia zabezpečí 

pre dobrovoľníkov kurz slovenského jazyka a taktiež im ponúka priestor na realizáciu 
vlastných nápadov a iniciatív.

SK-21-86-2012-R3
YOUNG EUROPE: Youth in Europe overcoming 

prejudices
ZKSM - OZ Košický 7 626,00 € ÁNO

Predkladateľom je Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže. Ide o 12-mesačnú 
dobrovoľnícku službu v Nemecku v organizácii Junge Aktion, s ktorou predkladateľ 

spolupracoval už predtým. Náplňou práce dobrovoľníka bude pripravovať medzinárodné a 
medzigeneračné stretnutie, ktoré sa bude konať v októbri 2013 v Nemecku, administrovať 

kontajty medzi partnerskými organizáciami v európskych krajinách, spolupodieľať sa na 
príprave iných interkultúrnych projektoch organizácie, realizovať svoje vlastné nápady.



SK-21-87-2012-R3 Open Youth
Spoločnosť na pomoc 
osobám s autizmom 

(SPOSA) - OZ
Bratislavský 16 280,00 € ÁNO

Silnou stránkou projektu je prispôsobenie aktivít záujmom a schopnostiam dobrovoľníkov a 
množstvo zaujímavých nepravidelných aktivít, do ktorých sa môže dobrovoľník zapojiť a 

prispieť svojimi schopnosťami a prítomnosťou k ich obohateniu. Projekt podporuje a využíva 
Youthpass ako dôležitú zložku reflektovania dobrovoľníkových získaných kompetencií. 

Projekt má potenciál byť veľkým prínosom pre komunitu ľudí prichádzajúcich do styku s 
ľuďmi s autizmom, ako aj pre samotných dobrovoľníkov. Získané kompetencie v oblasti 
sociálnej práce môžu prispieť k zvýšeniu zamestnateľnosti dobrovoľníka v nasledujúcom 

živote. Projekt navrhujem podporiť.

SK-21-80-2012-R3 Experiencerium PLUS
ACHO - Aktívne chvíle 

oddychu - OZ
Bratislavský 0 € NIE

SK-21-84-2012-R3 RCM to support social issues in Spain
Centrum voľného času - 

Regionálne centrum 
mládeže

Košický 0 € NIE



Číslo projektu Názov projektu Subjekt Kraj Schválený grant
Rozhodnutie Výberovej 

komisie 
Popis podporeného projektu

SK-31-E25-2012-R3 My Journey to health Mládež element Budúcnosti, n.o. Košický 18 583,00 € ÁNO

Nezisková organizácie Mládež element Budúcnosti z Košíc predkladá projekt multilaterálnej 
mládežníckej výmeny v spolupráci so susedskými partnerskými krajinami (SK, PL, RO, BY, RS), 

ktorej sa má zúčastniť 40 mladých ľudí a 5 vedúci. Výmena je naplánovaná na začiatok februára s 
trvaním 9 dní. Témou projektu je zdravý životný štýl. Cieľom je poukázať na problém stravovania a 
nedostatku fyzickej aktivity diskutovať na túto tému a hľadať riešenia k minimalizácii zlého spôsobu 

života. Medzi navrhované aktivity patrí: diskusia, mini divadlo, športové aktivity, výlet do Vysokých Tatier 
a karneval. V projekte je naplánovaná aj prípravná návšteva.

SK-31-E28-2012-R3 Ways of youth empowerment KERIC Žilinský 10 774,00 € ÁNO

Školenie organizované organizáciou Keric sa bude konať od 10.3 do 15.3. 2013 v Čadci. Školenia by sa 
malo zúčastniť 17 účastníkov zo štyroch programových krajín (SK, CZ, EL) a štyroch organizácii z 

partnerských krajín ( UA, MD, RU). Všetky organizácie pracujú s mládežou s nedostatkom príležitostí a ich 
cieľom je zapojenie týchto ľudí do projektov Programu EÚ Mládež v Akcii (ďalej MvA). Cieľom školenia je 
to, aby sa organizácie navzájom zoznámili s cieľovými skupinami ľudí s nedostatkom príležitostí a zvýšili si 
zručnosti ako zvýšiť ich účasť na projektoch MvA. Takisto cieľom celého projektu je aj to, aby si pracovníci 

s mládežou tieto vedomosti osvojili.

SK-31-E29-2012-R3 Pass on your message Kultúrne Centrum AKTIVITY Trenčiansky 18 706,00 € ÁNO

KC AKIVITY z Trenčína  vznikla v r.2004 za cieľom organizovania rôznych druhov aktivít umeleckého, 
športového a voľno-časového charakteru. Taktiež sa zameriavajú na školy ohľadom drogovej prevencie, 

kriminality, dobrovoľníctva a  spravodlivého obchodovania. Počas svojej praxe, i napriek pozitívnym 
ohlasom komunity, zisťujú určité medzery v oblasti  prezentácie a propagácie svojich aktivít. Vzhľadom k 

tomu, že s týmto problémom zápasia i niektoré spolupracujúce partnerské organizácie, rozhodli sa 
realizovať školenie na rozvoj prezentačných zručností a využitie nových médií na  efektívnu prezentáciu a 

komunikáciu s verejnosťou. Školenie potrvá 9 dní a zúčastnia sa ho zástupcovia 13-tich partnerských 
organizácií  v celkovom počte 20 účastníkov + 3 tréneri + podporný tím. Miesto konania: školiace 

stredisko Zaježová.

SK-31-E30-2012-R3 Remaking with Nature Kultúrne Centrum AKTIVITY Trenčiansky 16 299,00 € ÁNO

Projekt "Remaking with Nature" je multilaterálna mládežnícka výmena Slovenska, Španielska, Arménska 
a Gruzínska. Výmena by sa mala realizovať v Zaježovej, v auguste 2012 a mala by trvať 8 dní. Projekt 
smeruje k zvýšeniu povedomia mladých ľudí v oblasti ochrany životného prostredia a udržateľného 

rozvoja a propagovanie výroby tovarov prostredníctvom opätovného využívania použitých materiálov. 
Účastníci sa budú učiť ako byť "bližšie" k prírodnému prostrediu a ako využívať zdroje z prírody bez toho, 

aby sme ju ničili. Súčasťou projektu je upriamenie pozornosti aj na zdravie, hlavne na outdoorové 
aktivity.  

SK-31-E31-2012-R3
V4 and Eastern Partnership: Finding Common 

Spirit
Centrum pre európske záležitosti / 

Center for European Affairs
Bratislavský 12 555,00 € ÁNO

Centrum pre európske záležitostí si podáva projekt Mládežníckej výmeny. Projektu sa má zúčastniť 
celkovo 5 krajín, a to Slovensko, Arménsko, Poľsko, ČR a Gruzínsko. Téma projektu je partnerská politika 

EÚ a dialóg medzi krajinami, ktoré sú členmi EÚ a krajinami bývalého ZSSR. Cieľom tohto projektu je 
vzájomné porozumenie ľudí z oboch regiónov a posilniť kontakty medzi mladými ľuďmi. Projekt sa má 

konať v Gruzínsku v meste Batumi.  

Akcia 3.1 - Spolupráca so susediacimi partnerskými krajinami 



SK-31-E34-2012-R3
Media Sapiens V - New Media for Social 

Change
Človek v ohrození, o.z. Bratislavský 22 433,00 € ÁNO

Media Sapiens V - New Media for Social Change projektu sa zameriava na posilnenie kapacity a 
kvalifikácie pracovníkov s mládežou a organizáciám rozvíjať ich schopnosti v používaní nových médií pre 

efektívnejšie dosiahnutie sociálnych zmien. Cez sociálne médiá (sociálne siete, blogy atď), môžu ľudia 
zdieľať svoje nápady, upozorniť na určitý problém aktivizovať  ľudí. Podľa ČvO ponúkajú možnosti pre 

aktívnych ľudí, ktorí chcú dosiahnuť zmeny. Je to 7-dňové školenie s účasťou 8 partnerských organizácií 
(24 účastníkov) z programových SK, EE, RO, SI) a partnerských krajín (BiH, 2xUA, MD). Projekt sa bude 

konať v Senci na Slovensku v septembri 2013 a bude organizovaný organizáciou Človek v Ohrození.

SK-31-E35-2012-R3
Volunteers Visibility and Valorization in cross 

border volunteering
O.Z. Spoločnosť Slovensko - indického 

priateľstva
Trenčiansky 22 332,00 € ÁNO

Školenie predkladá Spoločnosť Slovensko-indického priateľstva. Do projektu má byť zapojených spolu 14 
krajín po 2 účastníkov za každú krajinu (Slovensko, Španielsko, Taliansko, Arménsko, Turecko, Bosna a 

Hercegovina, Kosovo, Ukrajina, Rumunsko, Litva, Maďarsko, Srbsko, Poľsko a Česko). Do projektu budú 
zapojení aj 2 školitelia, 1 facilitátor a 3 ako podporný personál. Školenie by sa malo realizovať v 

Piešťanoch a malo by trvať 8 dní. Hlavným cieľom školenia "VIVA" je zlepšiť kompetencie účastníkom v 
oblasti plánovania a propagovania interkultúrneho učenia sa a participácie mladých ľudí v 

dobrovoľníckych projektoch a tiež prostredníctvom nich. Dôraz sa kladie na dopad na dobrovoľníka a 
miestnu komunitu. Témou projektu je už spomínané interkultúrne a neformálne učenie sa. 

SK-31-E32-2012-R3 Európske občianstvo v každodennom živote Centrum pre európsku politiku Bratislavský 0 € NIE

SK-31-E33-2012-R3 Common Europe TYKVA n.o. Košický 0 € NIE



Číslo projektu Názov projektu Subjekt Kraj Schválený grant
Rozhodnutie 

Výberovej komisie 
Popis podporeného projektu

SK-43-1-2012-R3 Count on us!
Detská organizácia FÉNIX, 

o.z.
Bratislavský 10 897,00 € ÁNO

DO FÉNIX je samostatná, dobrovoľná organizácia detí, mládeže a 
dobrovoľných pracovníkov s deťmi a mládežou. Činnosť je realizovaná v 
štyroch základných pilieroch: 1.detské a ľudské práva, 2.šport, turistika, 

príroda, 3. technika a  4. kultúra. Cieľom predloženého projektu je 
zorganizovať školenie na tému euroobčianstvo. Aktivity majú predstavovať 

špecifický pohľad mladých ľudí na fungovanie európskych štruktúr. V 
procese školenia  im bude vysvetlené, aká je ich úloha, práva a povinnosti 

ako občana EÚ. Oboznámia sa s úlohami a poslaním Európskeho 
parlamentu, navštívia Európske informačné centrum, stretnú sa s 

europoslancom, primátorom a poslancami mestského zastupiteľstva. Svoje 
poznatky, idey, hodnoty a princípy  budú disseminovať širokej cieľovej 

skupine. Školenia sa zúčastnia krajiny: SK,CZ,PL,RO,HU po štyroch 
participantov z každej. Prebehnúť má počas ôsmich dní na Slnečných 

jazerách v Senci.

SK-43-E9-2012-R3 Hero´s journey Divadlo bez domova, o.z. Bratislavský 13 223,00 € ÁNO

Projekt predkladá nezisková organizácia, ktorá pracuje s rôznymi 
marginalizovanými skupinami ľudí s využitím netradičných umeleckých 

foriem v oblasti divadla, tanca, spevu a peroformancie. Predkladaný projekt 
je školenie (CZ-3, AT-3, IT-3, SK-3, ES-3, EE-3), ktorého cieľom je 

sprostredkovanie terapeutickej divadelnej metódy "Cesta hrdinu" pre 
oblasť práce s mládežou za účelom posilnenia kompetencií mentorov a 

prenesenia techniky do práce s  mládežou. Aktivity projektu: absolvovanie 
danej metódy účastníkmi v dĺžke 5 dní, workshop zameraný na použitie 

danej metódy v práci so znevýhodnenou mládežou, prezentácia možností v 
rámci programu MvA, sieťovanie, vystavenie Youthpassu

SK-43-E10-2012-R3
Learn and serve for you 

community!
 OZ Centrum 

dobrovoľníctva 
Banskobystrický 17 045,00 € ÁNO

Školenie predkladá mimovládna organizácia Centrum dobrovoľníctva s 
partnerskými skupinami z Chorvátska, Bulharska, Talianska, Cyprusu, 
Rumunska a Česka. Projektu sa má zúčastniť 26 mládežníckych 
pracovníkov. Témou projektu je mládežnícka participácia a aktivizmus. 
Hlavným cieľom školenia je implementácia formálneho vzdelávania do 
praxe, do miestnej komunity. Účastníci projektu sa majú naučiť ako 
pripraviť prostredníctvom "Service Learning" metódy projekty na 
spoluprácu organizácie, učiteľov a mladých ľudí v komunite, tak aby svoje 
teoretické vedomosti mohli aplikovať do praxe a byť zároveň užitoční aj pre 
túto komunitu.

Akcia 3.1 - Spolupráca so susediacimi partnerskými krajinami 



SK-43-E11-2012-R3
GPS - Grassroots Prop-art for 

Social-move
ACHO - Aktívne chvíle 

oddychu - OZ
Bratislavský 15 981,00 € ÁNO

Projekt predkladá občianske združenie ACHO, ktoré realizuje aktivity v 
oblasti umenia, kultúry pohybu, remeselné aktivity a pod. Ide o 7 dňové 

školenie, na ktorom sa zúčastní 28 účastníkov spolu so školiteľmi z 11 krajín 
/SK, BG, ES, GR, LT, TR, CZ, LV, GB, EE a IT/. Hlavnou témou projektu je 
komunikácia, médiá a miestny/vidiecky rozvoj, teda ako úspešne šíriť 

informácie s cieľom mestského/vidieckeho rozvoja kreatívnym a 
umeleckým spôsobom. Program aktivít rozvrhli do niekoľkých blokov, 

pričom sa budú venovať propagácii kreatívnym spôsobom prostredníctvom 
slova, vizuálnych techník, hudby, tanca, divadla, fotografie, videa, 

komiksov, internetu, sociálnych  sietí a pod. Na záver projektu plánujú 
verejné vystúpenie ako aplikáciu naučeného v praxi.

SK-43-E12-2012-R3 Outdoor is more Preles - OZ Žilinský 13 468,00 € ÁNO

OZ Preles zo Žiliny je združením, ktorého hlavnou náplňou sú outdoorové 
aktivity. Prostredníctvom  programu MvA organizovali, už viacero výmen, 
alebo školení. Minulý rok realizovali letný tábor pre deti z detských 
domovov a náhradných rodín a témou inklúzie znevýhodnených skupín sa 
chcú zaoberať aj naďalej. Na v minulosti prebehnutom školení si  s 
partnermi uvedomili dôležitosť reflexie po realizovaných aktivitách a 
zároveň si uvedomili, že neprebieha na takej úrovni, ako by si želali, či už 
pre nedostatok času, strachu z neočakávaných reakcií, alebo pre 
neskúsenosť. Preto sa rozhodli zrealizovať školenie, ktorého ústrednou 
témou by bola inklúzia a nosnou pracovnou metódou zimné outdoorové 
aktivity s následne riadenou spätnou väzbou. Partnerskými organizáciami 
sú väčšinou združenia pracujúce s mladými ľuďmi v oblasti oudoorových 
aktivít. Školenie prebehne na Kysuciach na  prelome februára a marca, 
počas šiestich dní, účastníci budú zo SK, PL, RO, NL,HU,LV a CZ, po troch z 
každej krajiny.

SK-43-E13-2012-R3 Debate exchange
Slovenská debatná 

asociácia
Bratislavský 0,00 € NIE



Číslo projektu Názov projektu Subjekt Kraj Schválený grant
Rozhodnutie Výberovej 

komisie 
Popis podporeného projektu

SK-51-E3-2012-R3
Young Europeans for Local 

Leadership
Rada mládeže Žilinského kraja Žilinský                18 900 € ÁNO

Tento projekt podáva Rada mládeže Žilinského kraja. 
Cieľom tohto projektu je zabezpečenie rozvíjania sa 
študentských rád, ktoré by umožňovali efektivitu v 

oblasti štruktúrovaného dialógu medzi mladými ľuďmi a 
ľudí zodpovedných za mládežnícku politiku na 

regionálnej úrovni. Cieľom je aj vytvorenie platformy 
lídrov, ktorí by pracovali v regionálnych študentských 

radách. Projekt by mal trvať jedenásť a pol mesiaca, mal 
by obsahovať 10 aktivít, do ktorých by bolo zahrnutých 

125 účastníkov zo Slovenska.

SK-51-E4-2012-R3 Štrukturovaný dialóg mladých ľudí Rada mládeže Slovenska Bratislavský          14 500,00 € ÁNO

Projekt zameraný na tvorbu štruktúrovaného dialógu - 
participácie mladých ľudí na tvorbe a podobe verejnej 
politiky na lokálnej úrovni predkladá Rada mládeže 
Slovenska. Jadrom projektu bude 16 členná skupina 
dobrovoľníkov z celého Slovenska vo veku od 16 - 23 
rokov, ktorá bude vyškolená na 2 dvojdňových 
tréningoch. Celkové trvanie projektu je 7 mesiacov, 
počas ktorých sa budú napĺňať tri čiastkové ciele: 1. 
vytvoriť komunikačnú platformu formou internetovej 
stránky, kde budú môcť mladí ľudia prezentovať svoje 
názory a adresovať ich tvorcom politík, 2. - vytvoriť tím 
mladých ľudí, ktorí budú oslovovať svojich rovesníkov, 3. 
dať mladým ľuďom príležitosť ovplyvňovať verejnú 
politiku a to iniciovaním stretnutí mladých ľudí s 
tvorcami politiky na lokálnej úrovni (16 stretnutí). 
Výstupy týchto stretnutí sa budú prezentovať tvorcom 
mládežníckej politiky na národnej aj európskej úrovni na 
záverečnej konferencii. Jedným z výstupov bude aj 8 
videí - 6 1 o štruktúrovanom dialógu, 1 o verejnej 
politike a 6 tematických (nezamestnanosť, vzdelávanie, 
aktívne občianstvo a i.)

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



SK-51-E5-2012-R3 My sme budúcnosť Študentská rada stredných škôl SR Trenčiansky                11 175 € ÁNO

Projekt s názvom "My sme budúcnosť" kladie za cieľ 
oboznámiť mladých ľudí s koncepciou, štruktúrou a 
procesmi v rámci oblasti mládežníckej politiky tým, že 
má organizovať množstvo workshopov, seminárov a 
konferencií, a to na miestnej a celoštátnej úrovni sa kde 
mládež bude podieľať, na diskusiách a aktivitách spolu s 
odborníkmi, ktorí pracujú v oblasti mládežníckej politiky 
a priamo tieto politiky ovplyvňovať (napríklad  
starostovia alebo slovenský a európsky poslanci). Ciele 
projektu sú: zvýšenie zapojenia mládeže do 
mládežníckej politiky a do vecí, ktoré sa týkajú mladých 
ľudí, zvyšovanie informovanosti  mládeže, podporovanie  
dialógu a zvyšovanie spolupráce medzi zákonodarcami, 
odborníkmi a mládežou. Projekt bude zahŕňať účasť 
mladých ľudí, členov parlamentov a mestských rád a 
zástupcov organizácií pracujúcich s mládežou. Projekt 
bude prebiehať najmä v priebehu roka 2013 na 
Slovensku a bude zahŕňať 800 účastníkov. Celý projekt a 
súvisiace činnosti budú vykonávať pomocou metód 
neformálneho vzdelávania. Projekt bude inzerovaný na 
celoštátnej úrovni medzi mládež a medzi organizácie 
pracujúcimi s mládežou.


