AIESEC je najväčšia medzinárodná študentmi riadená organizácia na svete.
Rozvíja líderský potenciál u mladých ľudí a vedie ich k zodpovednému
AIESEC Banská
podnikaniu prostredníctvom zahraničných stáží v spolupráci s partnerskými
Bystrica
spoločnosťami a organizáciami. Prepája zamestnávateľov a organizácie s
globálnou sieťou mladých talentov.
Aktivita: bude workshop! Aký? Nechajte sa prekvapiť!
Radi by sme odprezentovali možnosti vycestovania a sebarealizácie
pomocou EDS. Taktiež ako jednoducho sa dá pomáhať iným pomocou
dobrovoľníctva aj na SR, a aj vďaka tomu si nájsť zamestnanie ktoré bude
toho mladého človek aj napĺňať. Možnosti zapojenia sa do medzinárodných
Agentúra pre rozvoj
mládežníckych výmen a tréningových kurzov organizovaných našou
Gemera
agentúrou alebo našimi partnerskými organizáciami v zahraničí.
Neformálnu vzdelávaciu hru GemerNation(R) , ktorá je inovatívnym a
zábavným prostriedkom na získanie vedomostí o regióne Gemer.
Aktivita: Príďte sa zahrať spoločenskú hru a zoznámte sa s regiónom
Gemera!
Amnesty International Ponúkame vám možnosť dobrovoľníctva a aktivizmu v najväčšej
Slovensko
ľudskoprávnej organizácii.
Banskobystrickí
Viete čo je parkour? Chalani vám o ňom veľmi radi porozprávajú.
Parkouristi
Aktivita: prezentácia fotiek, ukážky videí.
Jedinečnú úlohu v regióne máme ako servisné dobrovoľnícke centrum
pôsobiace najmä v oblasti manažérskeho typu dobrovoľníctva. Spájame
Centrum
dobrovoľníkov s organizáciami, ktoré ich potrebujú, a naopak. Naše služby
dobrovoľníctva
poskytujeme ako nezisková organizácia všetkým vekovým kategóriám
dobrovoľníkov a ich koordinátorom.
Organizácia je aktívna v témach ako práca s občanmi, organizovanie
Centrum komunitného
komunít, aktívna participácia občanov vo vecí verejných, ale aj v ľudských
organizovania - CKO
právach, v boji proti extrémizmu, rasizmu a xenofóbii.
CVČ realizuje školenia, semináre a woekshopy so zameraním na
participáciu, demokratické občianstvo, dobrovoľníctvo, ľudské práva,
CVČ - JUNIOR
interkultúrny dialóg ... Špeciálne sa venuje práci so ŽŠR v Banskobystrickom
kraji. Je hostiteľská a vysielajúca organizácia EDS. Organizuje medzinárodné
výmeny, školenia a semináre. Je informačným bodom Eurodesku.
V zdravotníckej oblasti sa snažíme zameriavať na prevenciu proti úrazom a
výučbu prvej pomoci. Príprave zdravotníckych tímov v poskytovaní prvej
pomoci na rôznych súťažiach. Aktívne sa podieľame na rozvoji
humanitárnych jednotiek SČK a asistenčnými zdravotníckymi službami
Červený kríž
zabezpečujeme rôzne športové a kultúrne podujatia. Nepretržite tretím
Banská Bystrica
rokom vykonávame dopravu pre Lekársku službu Prvej Pomoci. Zo Stanice
Prvej Pomoci už odišiel nejeden člen pracovať do záchranárskych zložiek čo
je vizitka úspešného štartu pre nadšencov ktorý vidia zmysel v poslaní
pomáhať druhým.
Aktivita: Pre účastníkov máme pripravené ukážky prvej pomoci.
EnviroFuture (v súčasnosti už občianske združenie - od roku 2010) vzniklo v
roku 2006 ako projekt mladých ľudí, študentov rôznych vysokých škôl,
ktorým problematika životného prostredia nebola ľahostajná. Hlavným
EnviroFuture
poslaním nášho občianskeho združenia je šírenie environmentálneho
povedomia o možnostiach ochrany a zveľaďovania životného prostredia a
podnikanie konkrétnych aktivít, ktoré tomu môžu napomôcť. Organizujeme
osvetové a kultúrne podujatia na tému ochrany životného prostredia,

Eurodesek

vzdelávacie podujatia pre materské, základné, stredné a vysoké školy na
tému ochrany životného prostredia, separovaného zberu a obnoviteľných
zdrojov energií. Zároveň poskytujeme konzultácie pri zavádzaní
separovaného zberu.
Chceš študovať, cestovať, pracovať alebo nájsť partnerov pre svoj projekt?
Nevieš ako na to? Nechce sa ti prehrabávať obrovským množstvom
informácií? Cez EURODESK nájdeš odpovede rýchlejšie, prehľadnejšie a na
mieru.

EURODESK predstavuje európsku informačnú sieť, ktorej úlohou je
poskytovať informácie a rady pre mladých ľudí a všetkých tých, ktorí sa
mládeži venujú profesionálne.
IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže je štátna inštitúcia, priamo riadená
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Predmetom jej činnosti
Iuventa
je práca s mládežou mimo školy a rodiny a mládežnícka politika na
Slovensku aj mimo neho. Cieľom aktivít je implementácia štátnej politiky
voči deťom a mládeži.
LukostrelecBB
Lukostreľbe ako forma práce s mládežou.
Cieľom OZ Mladá Sereď je zlepšiť podmienky pre život mladých ľudí v meste
Sereď a v jeho okolí. Organizujeme najmä kultúrne, športové, charitatívne
ale aj vzdelávacie aktivity. Najväčšie úspechy majú knižná búdka, blšák s
Mladá Sereď
názvom Zóna bez peňazí, pikniky či pravidelné tematické párty. Na začiatku
roka sme spustili charitatívnu kampaň, ktorá priniesla rodine v núdzi vyše
5000 EUR. Snažíme sa Seredi vrátiť život do ulíc, čo sa nám, na základe
skúseností a úspechov, darí.
Poslanie Poslaním Mládeže Slovenského Červeného kríža je združovať deti a
mládež v rámci hnutia Červeného kríža na Slovensku a vytvoriť jej priestor a
podmienky pre dobrovoľnícku prácu v programoch a aktivitách zameraných
na zraniteľné skupiny detí a mladých ľudí. Naše ciele a úlohy Mládež
Slovenského Červeného kríža má za cieľ: pomáhať usmerňovať vývoj detí a
Mládež Slovenského
mládeže na samostatné a spoločensky vyspelé osobnosti, umožňovať
Červeného kríža
mladým ľuďom sebarealizáciu pri príprave a uskutočňovaní vlastných
programov v duchu základných princípov Medzinárodného hnutia
Červeného kríža a Červeného polmesiaca, pomáhať viesť deti a mládež k
spoločenskej zodpovednosti, sociálnemu cíteniu a medzinárodnému
porozumeniu.
Sme neformálna skupina a zaoberáme sa hlavne realizáciou projektov Mládežnícky parlament
podujatí pre mládež a pre mladé rodiny s deťmi v našom meste.
mesta Rimavská
Aktivita: Inšpirujte sa, radi vám povieme, ako fungujeme, skúste to aj vo
Sobota
vašom meste.
Nitrianska komunitná nadácia vznikla v roku 2002. Poskytuje granty
aktívnym obyvateľom a organizáciám v nitrianskom kraji, čím zlepšuje
kvalitu života v kraji rozvojom filantropie a dobrovoľníctva. Je stabilným
Nitrianska komunitná
partnerom pre tých, ktorí chcú strategicky podporovať svoj región.
nadácia
Nitrianska komunitná nadácia je súčasťou Asociácie komunitných nadácií, v
rámci ktorej funguje 8 komunitných nadácií na Slovensku.
Aktivita: Prezentácia Dobromapy.
Hlavnou aktivitou združenia sú besedy realizované na základných, stredných
OZ Mladí ľudia a život a vysokých školách. Cieľom besied je zlepšiť informovanosť mladých ľudí v
oblastiach, ktorým sa venujeme: Primárna prevencia infekcie HIV/AIDS a

pohlavne prenosných infekcií, látkových a nelátkových závislostí, základné
poradenstvo v oblasti gynekológie a antikoncepcie, partnerských vzťahoch,
duševného zdravia a prvej pomoci. .
Pri ich realizácií využívame aktivizujúce metódy a zážitkové techniky.
Snažíme sa nie len o to, aby si žiaci informácie osvojili, ale aj o to aby sme
vyvolali diskusiu a naučili ich tak formovať svoj názor a uvedomovať si
zodpovednosť za svoje správanie. Medzi ďalšie aktivity združenia patrí: •
Výber PEER aktivistov, ich následné vyškolenie a koordinovanie ich aktivít. •
Organizovanie spoločenských, kultúrnych a športových akcií. •
Organizovanie osvetových podujatí a iných propagačných akcií zameraných
na zvýšenie informovanosti ľudí. • Vyvíjanie rôznych aktivít, ktoré poslúžia
na rozvoj a zlepšenie života mladých ľudí.
Aktivita: Aktivizujúce metódy a hry.
Hlavnou náplňou organizácie je poskytovanie priestoru pre prezentáciu a
tvorbu súčasného a komunitného umenia v podobe divadelných a
OZ Záhrada
tanečných predstavení, koncertov, festivalov a výstav, ale aj pre vlastnú
umeleckú produkciu (Divadlo v Záhrade) a vzdelávanie.
Aktivita: Profesia si posvieti na vaše životopisy. Nezabudnite si ich so
Profesia
sebou doniesť!
Rada Študentov
Sme koordinační, iniciatívni a organizační orgán primátora pre mládež.
Poradenstvo o štipendijných možnostiach na študijné a výskumné pobyty v
SAIA, n. o.
zahraničí.
Aktivita: Ako (ne)písať životopis a motivačný list.
Poskytovanie kariérneho poradenstva pre mladých resp. možnosť
Spoluprácou pre lepšiu
vzdelávania v oblasti poskytovania kariérového poradenstva
budúcnosť - Veľký
pre odborníkov - kariérnych poradcov.
Meder
Aktivita: Kariérne poradenstvo pre mladých.
Súkromné centrum voľného času, Radvanská 1, Banská Bystrica je nezisková
Súkromné centrum
organizácia, ktorá poskytuje bohatý program pre voľnočasové aktivity detí a
voľného času,
mládeže, od pohybových aktivít, cez jazykové kurzy, tanečné, hudobné a
Radvanská 1, Banská literárno-dramatické aktivity, vrátane poskytovania priestorov herne a
Bystrica
fotoateliéru. Aktivita: Na KomPrax Day pre vás pripravili interaktívne
hranie na boomwhackers - melodické trúby.
V.I.A.C. - Inštitút pre
Pracujeme s osobnostným rozvojom dospievajúcej mládeže a mladých
podporu a rozvoj
dospelých.
mládeže

