
Výsledky rozhodovania o pridelení finančnej podpory k predkladaciemu         
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*Tento dokument má iba informatívny charakter. Nie je použiteľný pre právne účely.



V prípade ďalších otázok ohľadom hodnotenia projektov sa môžete informovať na adrese erasmusplus@iuventa.sk, v 

predmete e-mailu, prosím, uveďťe číslo projektu.



Kľučová akcia 1 - Mládežnícke výmeny

Číslo projektu Názov projektu Žiadateľ Kraj
Schválený finančný 

príspevok
Popis podporeného projektu

2017-1-SK02-KA105-001301 IDEA: I Dream Entrepreneurial Actions LUMINO Nitriansky kraj 22 805,00 €

Mládežnícka výmena so zapojením 42 účastníkov zo Slovenska, Grécka, 

Litvy, Rumunska, Španielska, Bulharska, Talianska a Poľska sa zameriava 

na rozvoj zručností mladých ľudí, ktorá smeruje k podnikavosti, 

iniciatívnosti a tvorby nápadov pre vlastné podnikanie, ako jedno z riešení 

problému nezamestnanosti mladých ľudí. Projekt sa zameriava na 

schopnosť analyzovať potenciál, rozvíjať ho a prostredníctvom podpory 

myšlienky podnikania smeruje k samozamestnateľnosti mladých ľudí.  

Aktivita bude trvať 9 dní v októbri 2017.

2017-1-SK02-KA105-001289 Prekračujeme vlastné hranice Divé maky, o.z. Bratislavský kraj 25 980,00 €

Hlavnou aktivitou projektu je mládežnícka výmena, ktorej sa zúčastnia 41 

mladých ľudí z piatich európskych krajín vo veku 15 - 27 rokov, a to zo 

Slovenska, Maďarska, Bulharska, Litvy a Nórska, z toho 28 účastníkov so 

znevýhodnením. Predkladateľ projektu, Divé maky, si ako partnerov 

projektu zvolil organizácie, s ktorými sa stretol na medzinárodnej 

konferencii Democracy Reloaded Training v Budapešti na konci r. 2016 a 

spolu s nimi pripravuje mládežnícku výmenu, pričom účastníkov výmeny 

plánujú zapojiť do všetkých fáz projektu. Každý z partnerov bude 

zodpovedať za jeden deň programu výmeny. V programe mládežníckej 

výmeny je aj návšteva festivalu "Rómsky bašavel" na hrade Devín. Aktivity 

budú trvať od 26.8.2017 do 30.8.2017. 

2017-1-SK02-KA105-001295 Nájdime cestu k sebe! Sachovy klub Prievidza Trenčiansky kraj 15 450,00 €

Šachový klub Prievidza ako nezisková organizácia spolu s Albánskou 

šachovou federáciou z partnerskej krajiny podali projekt na výzvu 

mládežníckej mobility. Projektovým cieľom je zabezpečiť spoznávanie a 

začatie medzikultúrneho dialógu medzi účastníkmi, ktorými budú aj mladí 

ľudia s nedostatkom príležitostí. Osem dievčat a osem chlapcov zo 

Slovenska a Albánska ako partnerskej krajiny spolu strávia 16 dní v júly 

2017, kde budú 4 facilitátori viesť mladých cestou medzikultúrnej 

výchovy. Výsledkom budú zlepšené komunikačné a prezentačné zručnosti 

účastníkov prostredníctvom použitých metód neformálneho vzdelávania. 

2017-1-SK02-KA105-001305 Tolerance or Ignorance? S.P.A.C.E. - Spolok pre aktivitu, cestovanie, edukáciu.
Banskobystrický 

kraj
30 080,00 €

Projekt “Ignorance or Tolerance?” je venovaný mladým ľuďom so 

záujmom o problematiku migračnej krízy, tolerancie voči ľuďom v 

ohrození, iným kultúram a národnostiam. Hlavnou aktivitou projektu je 

mládežnícka výmena, ktorá sa uskutoční vo Vysokých tatrách v termíne 

16.-25.9.2017. 45 účastníkov z Arménska, Turecka, Ukrajiny, Maďarska, 

Talianska a Slovenska bude zdieľať svoje osobné skúsenosti a postoje v 

diskusii o príčinách a dôsledkoch migrácie, o práci s migrantmi, ich 

integrácii a mnohých ďalších témach. 

KA1 - Mládežnícke výmeny



Kľučová akcia 1 - Mládežnícke výmeny

2017-1-SK02-KA105-001228 From Fear to Freedom CARPE DIEM Žilinský kraj 21 980,00 €

Projekt „From Fear to Freedom“ zapája 4 partnerské organizace (SK, DE, 

Reunion – FR, IT) a prebehne na báze výmeny  48 účastníkov, z toho 20 je 

s obmedzenými príležitosťami (ekonomické, kultúrne alebo geografické 

znevýhodnenie). Projekt sa zameriava na tému migrácie a to, ako 

ovplivňuje naše životy v súčasnosti a s témou chce pracovať pomocou 

simulácií,zdielanie skúseností účastníkov behom „živej knihovne“. 

Výmena je naplánovaná na 11 (respektíve 12 pre účastníkov z Reunion) 

dní vrátane cesty na prelome júna a júla v roku 2017. 



Kľučová akcia 1 - Mládežnícke výmeny

2017-1-SK02-KA105-001252 Media(te) Diversity MLADIINFO SLOVENSKO Bratislavský kraj 17 300,00 €

Projekt mládežníckej výmeny prekladá skúsená organizácia MLADIINFO. 

Hlavným cieľom výmeny mládeže je diskutovať o témach rozmanitosti v 

súvislosti s kritickým myslením a využívaním sociálnych médií ako nástroja 

na oslovenie širokého publika. Výmena je určená pre 35 účastníkov zo 7-

mich zapojených krajín počas 7 dní v aubuste 2017 v Modre-Harmónii. 

Aktivity výmeny prispievajú k napĺňaniu vzdelávacích cieľov, ktoré sú 

jasné, špecifické a dosiahnuteľné. Dopad projektu je relevantný vo vzťahu 

k účastníkov a ich rozvoju vďaka vhodne postaveným a logicky radeným 

aktivitám. Zároveň tak i na zapojené organizácie, ktoré môžu svojím 

rôznorodým zameraním podporiť vznik siete organizácií venujúcich sa 

týmto témam a priniesť im vlastné skúseností z ich činností.

2017-1-SK02-KA105-001254 Spoznaj svoje ľudské práva change your self Košický kraj 17 670,00 €

Projekt Know Your Human Rights je zameraný na zvyšujúcu sa mieru 

nenávisti a intolerancie ako na Slovensku, tak aj v Európe. V rámci 

projektu vstupujú do spolupráce 4 krajiny: Poľsko, Taliansko, Slovensko a 

Fínsko. 31 mladých ľudí vo veku od 18-25 rokov budú pomocou 

neformálneho vzdelávania a zdieľania skúseností učiť o témach 

tolerancie, rešpektu a ľudských právach. Projekt je zameraný na 

zvyšovanie vedomostí o téme ľudských práv, ale súčasne sa zameriava aj 

na formovanie postojov mladých ľudí v téme ľudských práv a ich 

dodržiavaniu. Aktivita trvá od 24.5.2017 do 25.6.2017.

2017-1-SK02-KA105-001232 tvoj názor Acta non verba Košický kraj 15 715,00 €

Projekt Tvoj názor predkladá 20-členná neformálna skupina mládeže vo 

veku 18-2 rokov so sídlom v obci Valaliky. Hlavnou aktivitou projektu je 

zorganizovanie mládežníckej výmeny pre  32 mladých ľudí zo Slovenska, 

Turecka, Maďarska a Poľska v termíne od 23 - 30 júna 2017 v Košiciach.  

Hlavnou výmeny je  kritické myslenie mládeže, schopnosť uvažovať v 

širšom kontexte a rozoznávať správne informácie v informačnom toku 21. 

storočia.

2017-1-SK02-KA105-001263 Start Up Your Career Obciansky spolok
Banskobystrický 

kraj
30 505,00 €

Mládežnícka výmena “Start Up Your Career”  predstaví tému -  ako začať 

vlastné podnikanie. Hlavným cieľom je zvýšiť povedomie mladých ľudí o 

ich osobných schopnostiach, zručnostiach a o podnikaní všeobecne. Na 

projekte sa zúčastní  40 mladých ľudí z SK, RO, HU, LT a EE a budú 

spoločne pracovať po dobu 10 dní v septembri 2017. Každý partner 

vyberie 8 mladých účastníkov vo veku 21-25 . Každý partner rovnako 

zapojí aj dvoch mladých ľudí s nedostatkom príležitostí (ekonomické, 

geografické a sociálne prekážky) z vidieka a malých miest.



Kľučová akcia 1 - Mládežnícke výmeny

2017-1-SK02-KA105-001242 Fight For Future Youth Parliament Copus Košický kraj 27 170,00 €

 Mládežnícka výmena pod názvom Fight for future bude trvať 10 dní, v 

čase od 26.07.2017 do 04.08.2017 v Zlatej Putni, vo Viničkách na  

Slovensku. Jej hlavným cieľom mládežníckej výmeny je prispieť k zníženiu 

nezamestnanosti mladých ľudí. Účastníci pochádzajú zo Slovenska, 

Španielska, Grécka a Rumunska vo veku od 15-20 rokov. Väčšina z týchto 

účastníkov bojuje so vzdelávacími a ekonomickými prekážkami. . Celkovo 

je žiadosť vypracovaná prehľadne a zrozumiteľne, podrobne je 

vypracovaný profil účastníkov, z čoho vyplýva, že projekt vychádza z ich 

potrieb a zapája mladých ľudí s nedostatkom príležitostí (inklúzia typu A). 

Ciele projektu sú prevažne prepojené s aktivitami, kvalita použitých 

metód neformálneho vzdelávania je pomerne vysoká. . Aplikant 

nerozlišuje jednotlivé fázy projektu, čo spôsobuje nedostatky v niektorých 

častiach žiadosti. Uvedený dopad na účastníkov a organizácie je reálny, v 

súlade s ich potrebami. 

2017-1-SK02-KA105-001327 Nájdime spoločné záujmy NEMAZ Žilinský kraj 21 600,00 €

Mládežnícka výmena štyroch krajín- Slovensko, Česko, Poľsko a Rakúsko, 

pričom Rakúsko je najskúsenejším partnerom v oblasti zamerania 

projektu. Hlavnou témou je sociálna inklúzia, predsudky a xenofóbia 

migrantov prepojená s realizáciu projektu sever Slovenska kde je táto 

téma stále odsudzovaná. Počas 9 dní sa táto neformálna skupina NEMAZ 

bude snažiť dosiahnuť svoje ciele, ktoré sú jasné a dosiahnuteľné i keď nie 

sú výnimočne inovatívne. 



Kľučová akcia 1 - Mládežnícke výmeny

2017-1-SK02-KA105-001287 Zem a ja Youth for future Slovakia Košický kraj 19 145,00 €

Na mládežníckej výmene "Earth and me" sa stretne 35 mladých ľudí z 

krajín Slovenska,Poľska, Turecka a Talianska na Slovensku v júni 

2017.Účastníci sa počas realizácie projektu chcú zamerať na 3 základne 

oblasti a to: Človek a príroda, Človek a zviera, Človek a človek 

/medziľudské vzťahy/. Základná téma projektu je:Životné prostredie a 

klimatické zmeny.Počas realizácie jednotlivých aktivít projektu si chcú 

účastníci osvojiť vedomosti a získať kompetencie v spomínaných 

oblastiach.Cieľom projektu je vzbudiť u mladých ľudí záujem o spomínané 

oblasti a motivovať ich aby si viac všímali svoje okolie a boli aktívnymi 

občanmi. 

2017-1-SK02-KA105-001311 ENOWES Youth leaders of RCM Košický kraj 16 400,00 €

Projekt mládežníckej výmeny ENOES ( East-NOrth-Est-South) je založený 

na myšlienke kultúrnej rôznorodosti v rámci Európy. Cieľom projektu 

ENOES  je porovnať život mladých ľudí z rôznych krajín prostredníctvom 

fotografie. Mládežnícka výmena sa uskutoční v termíne 21.8.-28 .8. 2017 

v Kysaku . Výmeny sa zúčastní 32 mladých ľudí so záujmom o 

fotografovanie a spoznávanie kultúr z krajín  Belgicko, Fínsko, Grécko 

Luxembourg, Španielsko.  Z každej krajiny 4 mladí ľudia + 1 líder. Zo 

Slovenska 5 mladí ľudia + 2 lídri.

2017-1-SK02-KA105-001318 Be Active Without Limits Martina Kakascikova - TIDZINS Prešovský kraj 22 370,00 €

Mládežnícka výmena „Be active without Limits“ je zorganizovaná 4 

partnermi (SK,IT,ESP,BUL), bude trvať 9 dní vrátane cesty a zúčastniť by sa 

jej malo 36 mladých ľudí, z toho 14 ľudí s obmedzenými príležitosťami. 

Výmena sa venuje 4 témam – zdravý životný štýl a šport, zapojenie 

mladých ľudí a európske hodnoty, inklúzia a zvyšovanie kompetencií 

mladých ľudí. Počas projektu je naplánovaná aj AVP, do ktorej by mala 

byť okrem vedúceho národnej skupiny y každej krajiny zapojený aj 

účastník s obmedzenými príležitosťami. Počas samotnej výmeny 

organizátori plánujú realizovať športový deň pre miestnych v Prešove.

2017-1-SK02-KA105-001319 Live Green Luminosus, n.o. Košický kraj 19 770,00 €

Projekt mládežníckej výmeny predkladá organizácia Luminosus z Veľkých 

Kapušian spolu s partnermi z Rumunska, Maďarska a Ukrajiny. Hlavným 

motívom 7-dňovej mládežníckej výmeny pre celkovo 37 účastníkov je 

ochrana prírodného prostredia a „zelený“ spôsob života. Projekt vychádza 

zo všeobecne známych zistení o rýchlom spôsobe života dnešných ľudí a 

zmene spotrebiteľského správania, ktoré má negatívny dopad na životné 

prostredie. Cieľom projektu je rozvinúť environmentálne uvedomelé 

správanie a cit u mladých ľudí, ktorí môžu takýmto ambasádorstvom 

znížiť negatívny dopad nášho spôsobu života na prostredie, v ktorom 

žijeme. Hlavnou témou je životné prostredie a zdravý životný štýl. Projekt 

sa uskutoční od 18. – 26. septembra 2016 vo Veľkých Kapušanoch. Projekt 

nadväzuje na predchádzajúcu schválenú výmenu Think wise – Food 

waste.



Kľučová akcia 1 - Mládežnícke výmeny

2017-1-SK02-KA105-001339 Offline Onlife NFSZA Žilinský kraj 15 570,00 €

Mládežnícka výmena „Offline Onlife“ je organizovaná 5 partnerskými 

organizáciami ( SK, IT, PL, ESH, HR) v dĺžke 9 dní vrátane cesty pre 26 

účastníkov. Témou projektu sú sociálne siete  v živote mladých ľudí a ako 

zaobchádzať s tou realitou. Ako súčasť projektu organizátori plánujú APV. 

Aktivity budú trvať od 30.6.2017 do 1.7.2017.

2017-1-SK02-KA105-001302 Rodová rovnosť - JA TY ON GO PRO NGO
Banskobystrický 

kraj
0,00 €

2017-1-SK02-KA105-001244 Po svete Po svojom -  Začni blogovať RECEM n.o. Košický kraj 0,00 €
2017-1-SK02-KA105-001330 Skill up! detská organizácia FÉNIX,o.z Bratislavský kraj 0,00 €

2017-1-SK02-KA105-001307
Culinary Diplomacy - Breaking Bread to Win 

Hearts and Peace
Gastronomický spolok Bratislavský kraj 0,00 €

2017-1-SK02-KA105-001322 Entrepreneurship in rural area Space for Youth Trnavský kraj 0,00 €



Kľučová akcia 1 - Mládežnícke výmeny

2017-1-SK02-KA105-001350 Raise your voice against animal cruelty Luminosus, n.o. Košický kraj 0,00 €
2017-1-SK02-KA105-001230 Culture is your brand ! By-Danube Active Young People Bratislavský kraj 0,00 €
2017-1-SK02-KA105-001277 Let me understand you! Youth Bridges Nitriansky kraj 0,00 €
2017-1-SK02-KA105-001293 Youth in prevenACtion Young act club Bratislavský kraj 0,00 €
2017-1-SK02-KA105-001243 Vykroč správnym smerom INaK - Iniciatívna komunita Košický kraj 0,00 €
2017-1-SK02-KA105-001285 We are your children WeForYou Košický kraj 0,00 €

2017-1-SK02-KA105-001231 Who, if not us! Rada studentov mesta Banska Bystrica
Banskobystrický 

kraj
0,00 €

2017-1-SK02-KA105-001247 Hrdinovia Ekológie a dobrovoľníctva Eko-Dobrovolnici Bratislavský kraj 0,00 €
2017-1-SK02-KA105-001251 "Art is in(clusion)!" Nadácia Krajina harmónie Žilinský kraj 0,00 €
2017-1-SK02-KA105-001283 Make your energy green! Healthy Youth Trenčiansky kraj 0,00 €

2017-1-SK02-KA105-001290 People are strange, when you are stranger.
Agentúra rozvoja turizmu, kultúry, remesla, umenia a 

harmónie

Banskobystrický 

kraj
0,00 €

2017-1-SK02-KA105-001341 Good practices in Scouting Nadácia Baden-Powella
Banskobystrický 

kraj
0,00 €

2017-1-SK02-KA105-001323 Sport removes all barriers Space for Youth Trnavský kraj 0,00 €
2017-1-SK02-KA105-001284 Singing_Europe Generation4FutureSK Trenčiansky kraj 0,00 €
2017-1-SK02-KA105-001229 Motivate me and I will motivate others PJ80 Košický kraj 0,00 €
2017-1-SK02-KA105-001246 EUROOBČAN - Byť, či nebyť?! LIGA VYCHODU o.z. Košický kraj 0,00 €
2017-1-SK02-KA105-001320 Zdravá Európa Youth Constellation Košický kraj 0,00 €
2017-1-SK02-KA105-001280 Stand up and go! Dorkas Prešovský kraj 0,00 €

2017-1-SK02-KA105-001291 Outdoor Activities 4 Healthy Lifestyle Obciansky spolok
Banskobystrický 

kraj
0,00 €

2017-1-SK02-KA105-001236 Play & Learn Generation4FutureSK Trenčiansky kraj 0,00 €

2017-1-SK02-KA105-001239
Empowering Tomorrow's Social 

Entrepreneurs
S.P.A.C.E. - Spolok pre aktivitu, cestovanie, edukáciu.

Banskobystrický 

kraj
0,00 €

2017-1-SK02-KA105-001296 Learn first aid, give second chance Young act club Bratislavský kraj 0,00 €
2017-1-SK02-KA105-001317 Bez bariér bližšie k médiám SportisimoTT Trenčiansky kraj 0,00 €
2017-1-SK02-KA105-001328 "Be Creative, Be Different, Be Yourself!" Slovak Progressive Youth Košický kraj 0,00 €
2017-1-SK02-KA105-001340 Spolu proti rasizmus SK Pyramida Kosice, o. z. Košický kraj 0,00 €

2017-1-SK02-KA105-001313 Perspektíva mladých ľudí Mladeznicky parlament Stara Lubovna Prešovský kraj 0,00 €

2017-1-SK02-KA105-001274 Make a life your choice today NOTY Trenčiansky 0,00 €

2017-1-SK02-KA105-001337 Zobuďte sa mladí
Zdruzenie obcanov pre rozvoj aktivit mesta Detva 

"Aktivne mesto"

Banskobystrický 

kraj
0,00 €

2017-1-SK02-KA105-001245 Žiadna práca - žiadne peniaze. A čo teraz? KAM Košický kraj 0,00 €

2017-1-SK02-KA105-001325 BE YOURSELF Generácia bez bariér Kosický kraj 0,00 €

2017-1-SK02-KA105-001344 Prilož ruku k dielu Miestna akcna skupina Strazovske Vrchy Trenčiansky kraj 0,00 €

2017-1-SK02-KA105-001334 Vojna a mier II - Sme na rade! Obciansky romsky institut Bratislavský kraj 0,00 €

2017-1-SK02-KA105-001271
Sport and healthy lifestyle as a tool to raise 

self-esteem of youth and fight again eating 

disorders

Alexandra Morvayová Košický kraj 0,00 €



Kľučová akcia 1 - Európska dobrovoľnícka služba

Číslo projektu Názov projektu Žiadateľ Kraj Rozpočet Popis podporeného projektu

2017-1-SK02-KA105-001324 Step out
V.I.A.C. - INSTITUT PRE PODPORU A 

ROZVOJ MLADEZE
Žilinský kraj 17 640,00 €

Projekt predkladaný OZ V.I.A.C. je aktivita Európska dobrovoľnícka služba, v rámci ktorej 

budú hosťovať po jednom dobrovoľníkovi z Lotyšska a jednom zo Španielska, v období od 

septembra 2017 do augusta 2018. Hlavným cieľom projektu je prostredníctvom aktivít v 

organizácií a podieľaní sa na jej chode zlepšiť kompetencie dobrovoľníkov aby boli 

pripravenejší na trh práce a lepšie zamestnateľní. Čiastkovými cieľmi je zapojiť 

dobrovoľníkov do miestnej komunity, ktorá je pomerne homogénna a spoznala mladých 

ľudí z iných krajín a ukázať mladým ľuďom z miestnej komunity možnosti mobilít v rámci 

programu Erasmus+. Dobrovoľníci budú pochádzať zo znevýhodneného prostredia, 

pretože pôjde o mladých ľudí s nedostatkom príležitostí sa zamestnať. 

2017-1-SK02-KA105-001233 Help your Future Kalvársky fond
Banskobystrický 

kraj
39 084,00 €

Projekt predkladá združenie Kalvársky fond, ktoré bude počas 2 rokov trvania projektu 

hosťovať 4 dobrovoľníkov vo veku 17 - 30 rokov z 2 partnerských krajín - Gruzínsko a 

Ukrajina- pričom budú rozdelení do 2 turnusov. S cieľom lepšej integrácie nových 

dobrovoľníkov sa bude posledné mesiace turnusov prekrývať. Cieľom projektu je okrem 

priamej pomoci dobrovoľníkov na realizácii projektu, podporiť integráciu mladých ľudí z 

Ukrajiny skúšanej vojnovým konfliktom a občanov Gruzínska, ktorý čelia vysokej 

nezamestnanosti. Rovnako má za cieľ podporiť rozmanitosť a medzináboženský dialóg, 

nakoľko dobrovoľníci budú pochádzať z krajín s prevahou pravoslávneho vierovyznania. 

Aktivity EVS sú zamerané na obnovu Banskoštivnickej kalvárie (organizovanie 

brigádnickych skupín, expozícia o kalvárií), ako aj aktivity na podporu komunitného života. 

Súčasťou EVS je aj osobný projekt dobrovoľníkov, ktorý bude zadefinovaný po uvodných 

týždňoch ich EVS. 

2017-1-SK02-KA105-001303 Budujeme komunity Obcianske zdruzenie STOPY Žilinský kraj 47 730,00 €

Projekt  „Budujeme komunity" predkladá OZ Stopy zo Žiliny  a  jeho ambíciou je  podporiť  

rozvoj a budovanie komunít v meste Žilina. Projekt vytvára príležitosti na pomoc mladým 

ľuďom z rizikového prostredia, rodinám  s hedikepovanými deťmi a uchádzačom o EDS s 

nedostatkom príležitostí. Aktivita je naplánovaná pre 2 dobrovoľníkov na krátkodobú 

dobrovoľnícku službu a 5 dobrovoľníkov na dlhodobú dobrovoľnícku službu. V projekte je 

zahrnutá jedna hostiteľská organizácia a 5 vysielajúcich organizácií. Do projektu sú 

zapojené krajiny: Ukrajina, Poľsko, Španielsko, Česko, Nórsko. 

2017-1-SK02-KA105-001270

Opportunity to gain an 

awareness of other people's 

values and to explore their 

diversity 

Ekumenická rada cirkví v SR Bratislavský kraj 100 060,00 €

Hlavnou myšlienkou projektu Európskej dobrovoľníckej služby je poskytnúť mladým 

ľuďom s cieľovou skupinou od 17-30 rokov príležitosť k získaniu nových pohľadov na 

rôznorodosť v európskom kontexte vzdelania, zdravia, tradícií, kultúry i generácie 

samotnej. Prioritami projektu sú medzikultúrny dialóg a dobrovoľníctvo v inkluzívnom 

prostredí. Nadobudnté i rozvinuté zručnosti majú byť neskôr využité i v ich budúcom 

povolaní. Koordinujúca organizácia vytvára priestor pre vyslanie 15 dobrovoľníkov z krajín 

Nemecko, Talianko, Francúzsko, Grécko, Portugalsko, Španielsko, Bulharsko, Belgicko a 

partnerskej krajiny Srbska(2 z 15) na Slovensko k dlhodobej EDS (11-12 mes.). 

KA1 - Európska dobrovoľnícka služba
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2017-1-SK02-KA105-001248 Welcoming Diversity Spolocnost na pomoc osobam s autizmom Bratislavský kraj 8 766,00 €

Projekt  „Welcoming Diversity " predkladá  OZ Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom 

so sídlom v Bratislave a jeho  hlavným cieľom je    práca s osobami s postihnutím a ich 

rodinami. Projekt  vytvára príležitosti na pomoc 10 mladým ľuďom vo veku 18-30 r. zo 

zahraničia , aby sa mohli podieľať  v rámci krátkodobej EDS na tradičnom letnom tábore. 

Hlavný cieľ krátkodobej EDS je dialóg a integrácia ľudí s autizmom do normálneho života. 

Interkultúrna komunikácia a spolupráca s dobrovoľníkmi z rôznych krajín.Do projektu sú 

zapojení dobrovoľníci z  krajín: Moldavsko, Gruzínsko, Grécko, Taliansko. Termín realizácie 

projektu je 22.7-5.8.2017 v Terchovej.  
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2017-1-SK02-KA105-001241
Vzdelávaním cez internet 

pomáhame svetu
E@I ZDRUZENIE Trenčiansky kraj 36 249,00 €

Projekt s názvom „ Vzdelávaním cez internet pomáhame svetu“ predkladá organizácia E@I 

ZDRUŽENIE, ktoré plní úlohu hosťujúcej a koordinujúcej organizácie.  V projekte žiada 

podporu pre 4 dobrovoľníkov ( 2 z Ruskej federácie, 2 z Nemecka). Miesto realizácie je 

Partizánske. Doba trvania projektu je od  1.6.2017-31.5.2018. Cieľom projektu je zvýšiť 

povedomie o možnostiach bezplatného vzdelávania sa cez internet s prepojením na 

miestnu realitu. Medzi činnosti dobrovoľníkov budú patriť propagácia vzdelávacích 

portálov, aktivity na podporu viacjazyčnosti, tvorba informačných materiálov  a iné. 

2017-1-SK02-KA105-001288 Vznik medzinárodnej Živej školy Eko-osada o.z. Trenčiansky kraj 20 096,00 €

Projekt zapája 12 dobrovoľníkov (z Českej republiky, Francúzska, Portugalska a Španielska) 

v rámci krátkodobej dvojmesačnej Európskej dobrovoľníckej služby do aktivít hostiteľskej 

organizácie Eko-osada o.z. Budú sa podieľať na založení celoročného vzdelávacieho 

zariadenia – Živej školy, ktoré bude ďalej slúžiť na celoživotné vzdelávanie. Centrum v 

areáli bývalého detského tábora sa bude zveľaďovať pomocou prírodných materiálov. 

Dobrovoľníci sa podľa svojich schopností a záujmov budú zapájať do budovania a 

rekonštrukcie, vytvárania praktických vzdelávacích materiálov a multimediálnych 

materiálov (videá). 

2017-1-SK02-KA105-001259 CROSSROADS YMCA na Slovensku Žilinský kraj 91 785,00 €

Žiadateľom projektu CROSSROADS  je YMCA, Slovensko, partnermi sú Miestne združenie 

YMCA, Revúca, Slovensko a  mládežnícke organizácie z ďalších 8 krajín.  V YMCA Liptovský 

Mikuláš majú byť hosťovaní spolu 4 dobrovoľníci - z Lotyšska, Rakúska, Španielka a 

Talianska. V partnerskej organizácii YMCA Jelšava majú byť hosťovaní spolu 6 dobrovoľníci 

-  z Rakúska, Španielska, Talianska, Nemecka, Francúzska a Turecka. Hosťovaní 

dobrovoľníci EDS budú zapájaní do pravidelných i jednorázových činnosti hostiteľských 

organizácií, budú aktívni najmä pri práci s mládežou vrátane znevýhodnenej mládeže a 

mládeže z vylúčených rómskych komunít. 

2017-1-SK02-KA105-001266 Volunteering for development MLADIINFO SLOVENSKO Bratislavský kraj 13 498,00 €

Projekt 12-mesačnej EDS predkladá vysielajúca organizácia MLADIINFO spolu s gruzínskou 

organizáciou, ktorá bude hosťovať 2 vybratých dobrovoľníkov. Cieľom je rozvíjať 

občiansku spoločnosť a podporiť medzinárodnú rozvojovú spoluprácu prostredníctvom 

navrhnutých aktivít. Aktivity dobrovoľníkov budú postavené na podpore organizácie v ich 

vlastných projektoch a programoch, ktoré sú cielené na podporu rôznych iniciatív a aktivít 

NFV medzi mladými ľuďmi a deťmi v Rustavi. Aktivity pomôžu dobrovoľníkom rozvinúť 

predovšetkým organizačné, manažérske, podnikateľské a líderské zručnosti.   
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2017-1-SK02-KA105-001279
Slovakia-Moldova: Closer Than 

We Think
TRUC SPHERIQUE Žilinský kraj 7 114,00

Projekt EDS predkladá OZ TRUC SPHERIQUE zo Žiliny ako koordinujúca a vysielajúca 

organizácia dobrovoľníčky, ktorá strávi 12 mesiacov v Oberliht Association, Chisinau v 

Moldave. Hlavnou témou projektu je kreativita a kultúra, zámerom je prezentácia 

súčasného umenia a kultúry mládeže. Ciele nie sú jasne definované. . Aplikant aj 

partnerská organizácia majú dlhoročné skúsenosti s vysielaním a hosťovaním 

dobrovoľníkov, čo je zárukou dosiahnutia cieľov akcie. Kvalita použitých metód 

neformálneho vzdelávania je pomerne vysoká. Predkladaná žiadosť jasne a prehľadne 

uvádza úlohy a zodpovednosť partnerských organizácií a dobrovoľníčky počas všetkých fáz 

projektu (okrem šírenia a využitia výsledkov projektu). Inovatívnosť sa nedá posúdiť. 

Zapojenie mladých ľudí s nedostatkom príležitostí je deklarované, profil účastníčky ani 

charakteristika cieľovej skupiny to nepotvrdzuje.   

2017-1-SK02-KA105-001281
Stanica - Open Cultural Space, 

behind the scenes
TRUC SPHERIQUE Žilinský kraj 26 503,00 €

Projekt EDS predkladá OZ TRUC SPHERIQUE zo Žiliny, ako prijímajúca organizácia troch 

dobrovoľníkov z Francúzska, Dánska a Poľska. Zámerom je začlenenie dobrovoľníkov do 

pracovného tímu organizácie, rozšírenie a prehĺbenie ich doterajších zručností a zároveň 

získanie nových praktických aj teoretických poznatkov. Každý z nich bude pracovať v inej 

oblasti, pričom sa môžu zapájať do širokej škály najmä kultúrnych aktivít po dobu 12-tich 

mesiacov. Všetky aktivity vytvárajú pre príležitosť na neformálne vzdelávanie. Projekt 

odráža súlad potrieb prijímajúcej organizácie a dobrovoľníkov. Nie je jednoznačná 

spojitosť s potrebami vysielajúcich organizácií. Do projektu nie sú zapojení účastníci s 

nedostatkom príležitostí. 
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2017-1-SK02-KA105-001299 Povedz príbeh miesta, kde žiješ Zdruzenie Slatinka
Banskobystrický 

kraj
12 238,00 €

Projekt „Povedz príbeh miesta, kde žiješ“ organizujú tri organizácie: Združenie Slatinka 

(Slovensko), ProAtlântico - Associação Juvenil (Portugalsko) a Fundación Paideia Galiza 

(Španielsko). Celkové trvanie projektu je 9 mesiacov, od júna 2017 do februára 2018. Jeho 

cieľom je prostredníctvom neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa, rozvinúť, 

resp. posilniť kompetencie dvoch mladých ľudí – zo Španielska a Portugalska tak, aby ich 

mohli neskôr uplatniť vo svojej krajine a prostredí, kde budú realizovať svoj pracovný a 

osobný život. Dôraz bude kladený na kompetencie umožňujúce zlepšenie pracovných 

vyhliadok, zmysel pre iniciatívu, aktívne zapojenie sa do verejného života a na zvýšenie 

motivácie vzdelávať sa aj naďalej, ako nevyhnutného predpokladu uplatnenia sa v 

meniacej sa spoločnosti. Z Portugalska príde na Slovensko 24 ročná dobrovoľníčka 

Catarina, dobrovoľník/dobrovoľníčka zo Španielska bude vybraná v spolupráci so 

skúsenou vysielajúcou organizáciou, pričom sa uprednostní mladý človek z vidieckej, resp. 

geograficky znevýhodnenej oblasti s ekonomickým prekážkami. Projekt bude realizovaný 

vo Zvolene a v obci Slatinka. 

2017-1-SK02-KA105-001329 Be BnB! Sportovo herny a outdoorovy klub Trenčiansky kraj 9 406,00 €

Projekt Európskej dobrovoľníckej služby predkladá prvoaplikant, OZ z Bánoviec nad 

Bebravou "Be BnB!", ktorý ponúka voľnočasové aktivity pre deti a mládež najmä v oblasti 

športových aktivít. Predkladaný projekt zahŕňa hosťovanie dvoch dobrovoľníkov na 

obdobie 6 mesiacov z Talianska a Nemecka. Aktivity dobrovoľníkov: pomoc pri propagácii, 

workshop/prezentácia na miestnej škole, organizácia jazykového klubu pre miestnych, 

spolupráca pri organizácii kultúrnych podujatí, športových súťaží, letných táborov atď. 

2017-1-SK02-KA105-001273 Nové vlny OBCIANSKE ZDRUZENIE KERIC Žilinský kraj 8 349,00 €

Projekt Nové vlny  New waves ráta s hostením 3 dobrovoľníkov v organizácií KERIC a to z 

rska, Lotyšska a Nemecka po dobu 12 mesiacov. Zároveň chce organizácia vyslať jednu už 

vybranú dobrovoľníčku na 12 mesiacov do Nemecka a 2 dobrovoľníkov na krátkodobú 

dobrovoľnícku službu do Lotyšska (2 mesiace). Všetky tri odlišné mobility žiadateľ spojil do 

jednej žiadosti. Konkrétne aktivity dobrovoľníkov závisia od hostiteľskej organizácie, 

samotného dobrovoľníka a jeho stanovených cieľov. Dobrovoľníci hostení organizáciou 

KERIC na Slovensku sa budú zapájať do aktivít tejto organizácie, ktorá pracuje prevažne s 

deťmi a mládežou v regióne Kysúc. Hlavnou náplňou práce dobrovoľníčky vyslanej do 

Nemeckej neziskovej organizácie ICYE Germany bude projektový manažment a 

koordinovanie medzinárodných projektov. Dvaja dobrovoľníci na krátkodobej EDS v 

Lotyšsku sa stretnú s témou znevýhodnenej mládeže a LGBT komunity. 

2017-1-SK02-KA105-001349 SEARCH II Clovek v ohrozeni, n.o. Prešovský kraj 27 133,00 €

Projekt s názvom „ SEARCH II“ predkladá organizácia  Človek v ohrození , ktoré plní úlohu 

hosťujúcej a koordinujúcej organizácie.  V projekte žiada podporu pre 3 dobrovoľníkov ( 1 

z Španielska, 2 z Talianska). Miesto realizácie, kde dobrovoľníci budú pôsobiť  je 

Komunitné centrum Kojatice a Sveržov. Doba trvania projektu je od  1.6.2017-31.5.2019. 

Hlavným cieľom projektu je znižovanie sociálneho vylúčenia ľudí z komunít, podpora 

vzdelávacích programov, podpora dobrovoľníctva v regióne. Dobrovoľníci budú súčasťou 

napĺňania cieľov.
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2017-1-SK02-KA105-001262
Stay connected - Share with 

others!
ACET SR Trenčiansky kraj 17 542,00 €

Predkladateľom projektu je národná pobočka ACET SR, ktorá patrí do medzinárodnej siete 

ACET Inernational Alliance. Partnermi projektu sú Medzinárodní a dobrovolnícke centrum 

Totem, z.s., Plzeň, ČR; DO Světa, Strakonice, ČR YMCA Serbia Backi Petrovac, Srbsko. 

Projekt je zameraný na postupné hosťovanie 4 dobrovoľníkov EDS v ACET SR, Púchov, z 

toho 2 zo Srbsk a 2 z ČR a na ich zapájanie do aktivít hostiteľskej organizácie. 

2017-1-SK02-KA105-001309 Tvoj život ako príklad iným
Spolocenstvo evanjelickej mladeze-

OCSEMPuchov
Trenčiansky kraj 26 644,00 €

Projekt "Tvoj život ako príklad iným" predkladá občianske združenie Spoločenstvo 

evanjelickej mládeže (skr. OZ SEM), ktoré má viacročné skúsenosti s hosťovaním i 

vysielaním dobrovoľníkov v rámci EDS. V predkladanom projekte plánuje OZ SEM hosťovať 

4 dobrovoľníkov (2 z Nemecka, 1 z Bieloruska a 1 z Anglicka), ktorí budú pôsobiť v rámci 

oblastného centra Púchov. Hlavnými cieľmi projektu je propagovať formou príkladu 

konkrétnych dobrovoľníkov myšlienku dobrovoľníctva a aktívnej pomoci druhým, 

eliminovať vplyvom sociálnych sietí narastajúcu sociálnu izolovanosť a motivovať mladých 

ľudí k intenzívnejšiemu osobnému kontaktu, aktivite a interkulturnému porozumeniu. 

Projekt kladie dôraz aj na zvyšovanie povedomia o EÚ a budovaní spoločného EÚ 

občianstva. Dobrovoľníci sa budú aktívne zapájať do aktivít miestnej komunity 

(konverzačné kurzy, prednášky, krúžková činnosť), ale aj do projektov na regionálnej i 

národnej úrovni (participácia na podujatiach SEM fest, Športové olympiády, konferencia 

SEM). 

2017-1-SK02-KA105-001294
On the way towards self-

sufficiency
OZ Campanula Nitriansky kraj 0,00 €

2017-1-SK02-KA105-001261 Active community MLADIINFO SLOVENSKO Bratislavský kraj 0,00 €

2017-1-SK02-KA105-001260
Communication - the way how 

to change lives
Základna skola Jana Amosa Komenskeho Trenčiansky kraj 0,00 €

2017-1-SK02-KA105-001316 Summer hand craft school OZ Campanula Nitriansky kraj 0,00 €

2017-1-SK02-KA105-001342 Bringing Europe to Schools
A.D.E.L. - ASSOCIATION FOR 

DEVELOPMENT, EDUCATION AND LABOUR
Prešovský kraj 0,00 €



Kľučová akcia 1 - Mobilita pre pracovníkov s mládežou

Číslo projektu Názov projektu Žiadateľ Kraj Schválený finančný príspevok Popis podporeného projektu

2017-1-SK02-KA105-001304 Power of Circle Preles Žilinský kraj 16 395,00 €

Projekt "Power of Circle" sa zameriava na využitie inovatívnych metód vzdelávania a 

konkrétne ide o "Kruhové metódy". Hlbšie spojenie umožňuje pracovníkom s mládežou 

zdieľať hodnoty, ktoré  sú dôležité pre život v 21. storočí, ako rešpekt a uznanie  rozmanitosti, 

úcta k prírode, sloboda a zodpovednosť. Projektu mobility pracovníkov s mládežou sa 

zúčastní 24 účastníkov z 8 krajín (SVK, CZE, TUR, MAĎ, RAK, POĽ, VB, TAL). Projekt bude trvať 

od 12. do 19. 8. 2017 v Žiline.

2017-1-SK02-KA105-001265 5ELEMENT Studio Zazitku - Outward Bound Slovensko o.z. Bratislavský kraj 21 060,00 €

Projektom je medzinárodné školenie pracovníkov s mládežou, na ktorom sa zúčastní 27 

účastníkov zo 4 českých a 5 slovenských organizácií. Školenie bude trvať 10 programových dní 

a bude prebiehať na Slovensku. Témou projektu je zážitková pedagogika a neformálne 

vzdelávanie. Hlavnám cieľom projektu je realuzácia školiaceho kurzu pre pracovníkov s 

mládežou z ČR a SR, ktorí využívajú ZP a pracujú na poli NFV a chcú alebo potrebujú rozšíriť 

svoje kompetencie v oboch prístupoch tak, aby mohli reflektovať svoje kompetencie a 

posilniť, rozvíjať niektoré z nich a aby boli schopní aplikovať a implementovať výstupy z 

naučeného. 

2017-1-SK02-KA105-001238 Youth Entrepreneurship Impact Lab
S.P.A.C.E. - Spolok pre aktivitu, cestovanie, 

edukáciu.

Banskobystrický 

kraj
26 584,00 €

Projektu sa zúčastní 32 pracovníkov s mládežou a mladých lídrov zo Slovenska, Arménska, 

Gruzinska a Turecka. Medzinárodný kurz sa uskutoční v Yerevane, Arménsku od 23.11. 2017 

do 2.12.2017. Hlavnými témami projektu "Youth Entrepreneurship Impact Lab" je 

nezamestnanosť a problematika migrácie. Podporuje  pracovníkov s mládežou v rozvoji a 

zdieľaní účinných metód pri oslovovaní mladých ľudí s nedostatkom príležitostí, utečencov, 

žiadateľov o azyl a migrantov.

2017-1-SK02-KA105-001343 Lead Your Community Ahead STEP - Society for territorial progress Prešovský kraj 18 580,00 €

Mobilita pracovníkov s mládežou zameraná na rozvoj líderských  kompetencií mladých lídrov 

vo veku 16-19 rokov, ktorí sú aktívny vo svojich komunitách. Projekt sa realizuje na východe 

Slovenska v Snine za účasti 25 účastníkov so Slovenska, Poľska, Maďarska a Turecka. Cieľom 

projektu je viesť a motivovať ostatných mladých ľudí, teambuilding, time management a 

ďalšie. Očakávaný výsledok je posilnennie kompetencií mladých lídrov. 

2017-1-SK02-KA105-001292
Guiding Deaf young children: being a role 

model, mentor and friend 

Slovenska asociacia klubov mladych 

nepocujucich
Trnavský kraj 26 560,00 €

Projekt Guiding Deaf young children: being a role model, mentor and friend predložený 

Slovenskou asociáciou klubov mladých nepočujúcich  je určená pre účastníkov z organizácií 

združených v Európskej únii nepočujúcej mládeže (EUDY). Mobility pracovníkov s mládežou 

sa zúčastní 49 účastníkov z 21 krajín, z väčšiny krajín pricestujú 2 účastníci, výraznejšou 

výnimkou je len Slovensko, ako domovská krajina usporiadateľa, ktorý do mobility zapojí 6 

účastníkov. Účastníci mobility získajú zručnosti potrebné k tomu, aby boli nápomocní pri 

organizovaní výmenného tábora pre nepočujúcu mládež, kde budú skupinovými vedúcimi. 

2017-1-SK02-KA105-001306 We are here Ako doma Slovensko, o.z. Bratislavský kraj 17 635,00 €

Projektom "Wa are here" predložený organizáciou Ako doma Slovensko, je seminár zameraný 

na vytváranie a budovanie partnerstiev. Seminár bude prebiehať na Slovensku. Zúčastní sa ho 

26 účastníkov z 11 tich krajín EU. Počas 7 programových dní sa budú venovať predstaveniu 

svojich organizácií a  hľadaniu priestoru pre budúcu spoločnú spoluprácu.  Témou projektu 

bude práca s postihnutou mládežou a samotné zapájanie MĽSNP. 

2017-1-SK02-KA105-001249 RePlay - Creative Guide of Solutions for Change MLADIINFO SLOVENSKO Bratislavský kraj 29 350,00 €

Projekt 10-dňovej mobility pracovníkov s mládežou predkladá organizácia MLADIINFO spolu s 

partnermi z 8mich krajín programu Erasmus+. Počas 10-tich dní si 31 účastníkov osvojí nové 

kreatívne techniky a metódy, ktoré môžu využiť v práci s mládežou. Program aktivít je 

intenzívny a ponúka širokú škálu nových metód, ktoré si účastníci budú osvojovať. Metódy a 

techniky sa využívajú hlavne vo firmách a korporátnom prostredí, avšak prostredníctvom 

tohto projektu ich chce žiadateľ preniesť aj na účastníkov školenia, ktorí si budú tieto 

techniky osvojovať a rozvíjať v praxi v organizáciách venujúcich práci s mládežou. 

2017-1-SK02-KA105-001297 Animated Education Obciansky spolok
Banskobystrický 

kraj
34 865,00 €

Cieľom projektu "Animated Education" vedený organizáciou Občiansky spolok je rozvíjať 

zručnosti a kompetencie ako uplatňovať animované grafické techniky, zjednodušenia a 

podobné metódy v mládežníckych pracovných činnostiach. Projekt zapojí 32 pracovníkov s 

mládežou z 8 organizácií z 8 krajín, a to zo SK, RO, FR, PL, IT, HR, LT a BG. Školenie bude tvať 9 

dňí od 17.10.2017 do 25.10.2017 v obci Dedinky na Slovensku.

KA1 - Mobilita pracovníkov s mládežou



Kľučová akcia 1 - Mobilita pre pracovníkov s mládežou

2017-1-SK02-KA105-001253
Integrating New Learning Experiences of 

Training on Migration
Ako doma Slovensko, o.z. Bratislavský kraj 18 945,00 €

Projektom je medzinárodné školenie pracovníkov s mládežou, na ktorom sa zúčastní 28 

účastníkov z 8 krajín EU. kolenie bude trvať 7 programových dní a bude prebiehať v 

Bratislave. Témou projektu je migračná politika v zúčastnených krajinách. Ciele projektu sú 

zamerané na bližšie oboznámenie sa s migračnou politikou v zúčastnených krajinách a s 

problémami migrácie v rámci EU. 



Kľučová akcia 1 - Mobilita pre pracovníkov s mládežou

2017-1-SK02-KA105-001308
Platform collaboration:Tool for the development 

of youth mobility

Centrum volneho casu - Regionalne centrum 

mladeze
Košický kraj 13 145,00 €

Seminár v rámci mobility pre pracovníkov s mládežou bude realizovať Regionálne centrum 

mládeže z Košíc v dňoch 20.11-24.11.2017. Do projektu bude zapojených 32 pracovníkov s 

mládežou z 20 tich organizácií z 18 tich krajín: Fínsko, Estónsko, Grécko, Švédsko, 

Luxembourg, Nemecko,Rakúsko, Belgicko, Taliansko, Španielsko, Portugalsko, Francúzsko, 

Česká republika,Írsko, Maďarsko, Anglicko, Slovinsko , Slovensko. Cieľom seminára je posilniť 

profesionalitu pracovníkov s mládežou organizácií siete Platform Network s dôrazom na 

zvýšenie kvality projektov, lepšiu prípravu lídrov, využitie nových trendov v práci s mládežou 

pri realizácii medzinárodných projektov a efektívne hodnotenie. racovné metódy. Seminár 

bude prebiehať metódami neformálneho vzdelávania, konkrétne: práca v malých skupinách, 

mind map, world cafe, diskusia, workshopy,  teambuildingové hry, prezentácia 

2017-1-SK02-KA105-001240 New School Generation4FutureSK Trenčiansky kraj 17 110,00 €

Projekt  Školenia  pracovníkov s mládežou  plánuje realizovať organizácia 

Generation4FutureSK   ktorá má skúsenosti na národnej aj medzinárodnej úrovni v oblasti 

práce s mládežou, keďže sa podieľali na realizácií rôznych projektov. Na projekte by mali  

participovať  30 účastníkov  z 10 rôznych organizácií  zo  Slovenska, Estonska, Španielska, 

Rumunska, Portugalska, Matly, Turecka, Poľska,Talianska, Macedónsko. Cieľom školenia je 

zvýšiť povedomie a znalosti v oblasti neformálneho vzdelávania hlavne metód medzi 

zástupcami neziskových organizácií, ktorí denne pracujú s mladými ľuďmi a ktorí denne tieto 

metódy využívajú. Témy medzinárodného školenia: inovatívne osnovy / výchovné metódy / 

vývoj vzdelávacích kurzov, Uznanie neformálneho vzdelávania, medzikultúrne / 

medzigeneračnej vzdelávanie a (celoživotné) vzdelávanie 

2017-1-SK02-KA105-001298 Missing Pieces Obcianske zdruzenie Diera do sveta Žilinský kraj 22 155,00 €

Projekt predkladá organizácia Diera do sveta, o. z., Liptovský Mikuláš. Hlavnou aktivitou 

projektu je mobilita pracovníkov s mládežou a ich vzdelávanie, pričom medzi hlavné témy 

vzdelávania patrí rozvoj komunikačných zručností a zlepšenie kompetencií smerujúcich k 

uľahčeniu uplatnenia sa na trhu práce a sociálnemu podnikaniu. Počas mobility budú 

využívané neformálne metódy vzdelávania vrátane inovatívnych umeleckých a kreatívnych 

metód.Mobilita sa bude konať 10 dní v Liptovskom Jáne. Do projektu bude zapojených 24 

účastníkov, plus 5 ako podporný personál, z 12 krajín: Slovensko, Maďarsko, Česká republika, 

Poľsko, Chorvátsko, Slovinsko, Srbsko, Macedónsko, Čierna Hora, Bosna-Hercegovina, 

Albánsko, Kosovo.

2017-1-SK02-KA105-001315 Canvas of Life YOUTHFULLY YOURS SR Prešovský kraj 0,00 €

2017-1-SK02-KA105-001310
Environment protection: Educational challenge – 

Personal commitment – Life style

Centrum volneho casu - Regionalne centrum 

mladeze
Košický kraj 0,00 €

2017-1-SK02-KA105-001278 Erasmus+ Booster Domka - Association of Salesian Youth Bratislavský kraj 0,00 €

2017-1-SK02-KA105-001256 See Us Through Our Lens Obciansky spolok
Banskobystrický 

kraj
0,00 €

2017-1-SK02-KA105-001235 Conference of leaders against extremism Mladez element Buducnosti Košický kraj 0,00 €
2017-1-SK02-KA105-001275 Nezamestnanosť VS Podnikavosť STEP - Society for territorial progress Prešovský kraj 0,00 €

2017-1-SK02-KA105-001321
Medzinárodná spolupráca horských záchranárov 

pri práci s mládežou
Tatranska horska sluzba - dobrovolny zbor Prešovský kraj 0,00 €

2017-1-SK02-KA105-001282 ISI - Iniciuj sociálnu iniciátivu SYTEV Žilinský kraj 0,00 €
2017-1-SK02-KA105-001267 "My Career" PRO-MOVEO Prešovský kraj 0,00 €

2017-1-SK02-KA105-001335
impACT Network: From Youth CSOs to Social 

Entreprises - Developing Partnerships for 

Sustainable Impact 

MLADIINFO SLOVENSKO Bratislavský kraj 0,00 €

2017-1-SK02-KA105-001286 Be visilble Expression o.z. Prešovský kraj 0,00 €

2017-1-SK02-KA105-001258 CREATIVE HANDS Youth Empowerment in a European Society Prešovský kraj 0,00 €

2017-1-SK02-KA105-001268 Smart Business Is Social Business PRO-MOVEO Prešovský kraj 0,00 €
2017-1-SK02-KA105-001237 Ready to jump LUMINO Nitriansky kraj 0,00 €
2017-1-SK02-KA105-001338 Rainbow EVS Saplinq Nitriansky kraj 0,00 €
2017-1-SK02-KA105-001332 Youth for development EDU 4 U Košický kraj 0,00 €
2017-1-SK02-KA105-001312 Rainbow Fundraising Saplinq Nitriansky kraj 0,00 €
2017-1-SK02-KA105-001300 ONION SAPS, n.o. Prešovský kraj 0,00 €



Kľučová akcia 1 - Mobilita pre pracovníkov s mládežou

2017-1-SK02-KA105-001227
Activating Youth through Social 

Entrepreneurship
Youth for Equality Trnavský kraj 0,00 €

2017-1-SK02-KA105-001226 Benefits of exercising outdoors Youth for Equality Trnavský kraj 0,00 €
2017-1-SK02-KA105-001345 MOST urbanika, n.o. Prešovský kraj 0,00 €



Kľučová akcia 1 - Mobilita pre pracovníkov s mládežou + Mládežnícka Výmena

Číslo projektu Názov projektu Žiadateľ Kraj

 Schválený 

finančný 

príspevok 

Popis podporeného projektu

2017-1-SK02-KA105-001336 Get in touch V.I.A.C. - INSTITUT PRE PODPORU A ROZVOJ MLADEZE Žilinský kraj 0,00 €

KA1 - Mobilita pracovníkov s mládežou + Mládežnícke výmeny



Kľúčová akcia 2 - Strategické partnerstvá

Číslo projektu Názov projektu Žiadateľ Kraj Schválený rozpočet Popis podporeného projektu

2017-1-SK02-KA205-001326 AKTIV YouthWatch Bratislavský kraj 147 224,00 €

Projekt je strategickým partnerstvom 4 partnerov – 2 zo Slovenska (YouthWatch a Regionálne centrum mládeže) 

a 2 z Českej republiky (Prázdninová škola Lipnice a Atmosféra). Zameriava sa na vytvorenie udržateľného modelu 

práce s mládežou v dvoch regiónoch – v Trenčianskom kraji v SR a v Zlínskom kraji v ČR – so zapojením miestnych 

a regionálnych samospráv. Nadväzuje na národné projekty, v ktorých boli niektorí z členov partnerov zapojení 

(KomPrax na Slovensku a Klíčení v Českej republike). Jeho cieľom je rozvoj kompetencií mladých ľudí, končiacich 

žiakov na základnej škole a žiakov na strednej škole, smerom k odhaleniu svojho potenciálu a k jeho využitiu pri 

angažovaní sa pre dobro komunity v ktorej žijú (160 účastníkov). Nepriamo budú zapojení aj ďalší mladí ľudia – 

rovesníci mladých ľudí, ktorých zapoja do realizácie svojich projektov ako súčasť vzdelávania. Intelektuálnym 

výstupom projektu bude metodika (prepájajúca princípy zážitkovej pedagogiky a neformálneho vzdelávania v 

práci s mládežou), v ktorej sa vyškolia 32 pracovníci s mládežou aktívni v uvedených regiónoch. Metodika sa bude 

testovať a na základe overenia upravovať. Vyškolení pracovníci s mládežou budú tiež „testovaní“, za supervízie 

školiteľov povedú vzdelávania mladých ľudí v regiónoch. Popri vzdelávaní sa bude paralelne pracovať na zisťovaní 

dopadov vzdelávania, spolupracovať so samosprávami v regióne a hľadať ďalší partneri, ktorí zabezpečia 

udržateľnosť projektu. Popri vyššie uvedenej metodike sa vytvoria ďalšie dva intelektuálne výstupy: meranie 

dopadov vzdelávania na mladých ľudí a príručka pre samosprávy zameraná na podporu pri systematickom 

zavádzaní práce s mládežou. Výstupy budú prezentované na záverečnej konferencii. 

2017-1-SK02-KA205-001347 LARxPerience V.I.A.C. - INSTITUT PRE PODPORU A ROZVOJ MLADEZE Žilinský kraj 0,0 €

2017-1-SK02-KA205-001255 Youth Business Social Profit PRO-MOVEO Prešovský kraj 0,00 €

2017-1-SK02-KA205-001276 NEWS - Non-formal Education and Work Skills Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania Prešovský kraj 0,0 €

2017-1-SK02-KA205-001264
Youth Social Entrepreneurship Star - Targeting Unemployment by 

Bolstering Social Entrepreneurship
PEDAL CONSULTING SRO Žilinský kraj 0,00 €

2017-1-SK02-KA205-001257 Be Safe Online – live- and virtual reality training for students and teens SOFTIP, a.s. Bratislavský kraj 0,00 €
2017-1-SK02-KA205-001272 PROMOTING YOUTH PARTICIPATION IN POLITICAL LIFE PEDAL CONSULTING SRO Žilinský kraj 0,00 €

2017-1-SK02-KA205-001250
Vzdelávanie  a výchova mladých ľudí k tradíciám  ako odhalenie ich 

podnikateľských zručností      
Tradicne ludove umelecke remesla Trnavský kraj 0,00 €

KA2 - Strategické partnerstvá



KA3 - Dialóg medzi mladými ľuďmi a ľuďmi zodpovednými za mládežnícku politiku

Číslo projektu Názov projektu Žiadateľ Kraj Schválený finančný príspevok Popis podporeného projektu

2017-1-SK02-KA347-001234 #Moje mesto a ja Rada studentov mesta Banska Bystrica Banskobystrický kraj 0,00 €

2017-1-SK02-KA347-001348 Štruktúrovaný dialóg pre národnú uroveň RADA MLADEZE SLOVENSKA Bratislavský kraj 0,00 €

2017-1-SK02-KA347-001333 Mladí ľudia menia svet okolo seba Centrum pre otvorenú politiku Žilinský kraj 0,00 €

KA3 - Dialóg medzi mladými ľuďmi a ľuďmi zodpovednými za mládeženícku politiku


