
Výsledky rozhodovania o poskytnutí grantu k predkladaciemu termínu 4.10.2018*                                                                                                                              

*Tento dokument má iba informatívny charakter. Nie je použiteľný pre právne účely.



 KA1-Mládežnícke výmeny

 KA1 - Mládežnícke výmeny

Číslo projektu Názov projektu Žiadateľ Kraj
Pridelenie 

grantu
Rozpočet Popis podporeného projektu

2018-3-SK02-KA105-001916 INVESTOPEDIA Majami, o.z. BA A 18 370,00 €

Projekt predkladá Majami, o.z., ktoré vytvorili profesionáli pre prácu s mládežou venujúci sa v profesne iným 

aktivitám, ale poznajú sa z mládežníckych aktivít. Organizácia vznikla v roku 2015. Projekt pozostáva z 2 

hlavných aktivít: 1. predbežná plánovacia návšteva a výmena mládeže. 2. Hlavnou činnosťou projektu je 7-

dňová výmena mládeže, ktorá sa bude realizovať s 33 účastníkmi zo Slovenska, Litvy, Macedónska, Španielska 

a Maďarska. Táto aktivita sa bude konať v Topoľčanoch na Slovensku v období 01/04 / 2019- 07/04/2019. 

2018-3-SK02-KA105-001968 Solidarity - just a word? V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže ZA A 20 550,00 €

Projekt je spoločnou iniciatívou 6 organizácií zo Slovenska, Českej republiky, Malty, Litvy, Lotyšska a 

Estónska.Predkladá ho organizácia V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže.  Hlavným cieľom tohto 

projektu a teda aj aktivity výmena mládeže, je motivovať mladých ľudí, aby hľadali konkrétne spôsoby, ako 

šíriť solidaritu vo svojich miestnych komunitách. Hlavnou aktivitou je výmena mládeže, ktorá prebehne na 

Slovensku v termíne 30.6. – 7.7.2019 a ktorej sa zúčastní 30 mladých ľudí zo zapojených krajín a 6 vedúcich 

skupín, celkovo 36 účastníkov + facilitátori a organizátori.

2018-3-SK02-KA105-001917 Love the Difference with Move Spoločenstvo evanjelickej mládeže KE A 25 730,00 €

Love the Difference with MOVE je stretnutie 15-19 ročných mladých ľudí z troch rôznych krajín - Slovensko, 

Nemecko, Island.  Ide o pokračovanie projektu z roku 2017, kedy sa výmena uskutočnila v Nemecku. V roku 

2019 sa výmena koná na Slovensku od 28.7. do 3.8. vo Veľkom Slavkove. Z každej krajiny sa projektu zúčastnia 

10 účastníci a 2 vedúci. Do značnej miery sú to mladí ľudia, ktorí sú už v súčasnosti čiastočne zapojení do 

mládežníckej práce jednotlivých organizácií. Cieľom je, v súlade z Programom Erasmus, rozvíjať komunikáciu, 

kompetencie práce v tíme; svoje silné i slabé stránky; schopnosť riešiť problémy, kreativitu, schopnosť 

improvizovať,samostatnosť. 

2018-3-SK02-KA105-001902 S remeslom do sveta silnejsí-slabsím TN A 14 950,00 €

Projekt s Remeslom do sveta je mládežnícka výmena pre 27 mladých ľudí vo veku 13-25 rokov zo Slovenska a 

Česka, ktorí sa združujú pri špeciálnych školách. Cieľom projektu je naučiť a ukázať vybraným mladým ľuďom, 

ako predať svoje umenie, ako zviditeľniť svoju prácu , vedieť osloviť a požiadať o možnosť realizovať sa na 

verejných akciách. Projekt predkladá organizácia silnejsi-slabsím a aktivita sa uskutoční od 10.3. do 19.3. v 

Trenčíne.

2018-3-SK02-KA105-001900 Interkultúra v akcii silnejsí-slabsím TN A 17 705,00 €

Projekt Interkultúra v akcii je mládežnícka výmena, ktorá sa uskutoční od 29.6. - 11.7. v Chocholnej Velčice a je 

určená pre 30 mladých ľudí vo veku 13-25 rokov zo Slovenska a Česka. Predkladá ju organizácia silnejsi-

slabsím. Témou projektu je pochopenie vlastnej identity v kontexte s kultúrou, pôvodom a v porovnaní s inými 

kultúrami. Téma nadväzuje na potreby identifikované v predchádzajúcom projekte. Projektu sa zúčastnia 

mladí ľudia s nedostatkom príležitostí (kultúrne, spoločenské, vzdelávacie a zdravotné prekážky).

2018-3-SK02-KA105-002026 Media Behind the Scenes Europsky Dialog TT A 27 225,00 €

 Projekt sa zaoberá medzinárodnou výmenou mládeže v trvaní od 21.4. do 27.4 2019, ktorá prebehne v 

Trnave  a zúčastnia sa jej mladí ľudia z krajín: Arménsko, Belgicko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Nemecko, 

Taliansko, Litva, Čierna Hora,Portugalsko. Vytvorené publikácie, ako výstup z projektu budú slúžiť ako 

vzdelávacie zdroje v on line systéme. Projekt predkladá organizácia Európsky Dialóg.

2018-3-SK02-KA105-002013 (Demo)cracy Change Your Self KE A 39 195,00 €

Projekt (Demo)cracy je mládežnícka výmena pre 45 mladých ľudí od 17 do 23 rokov zo siedmych krajín 

Slovenska, Česka, Poľska, Maďarska, Rumunska, Španielska a Turecka, ktorá sa uskutoční v dnoch 13. - 23. 7. v 

Košickej Belej. Cieľom projektu je motivovať mladých ľudí k aktívnej participácii a záujmu na verejnom živote. 

Budú sa venovať demokratickým hodnotám, princípom demokratického rozhodovania, kampaniam a voľbám. 

Predkladajúca organizácia je Change Your Self.

2018-3-SK02-KA105-001922 Cultural diversity Rada študentov mesta Banska Bystrica BB A 16 705,00 €

Mládežnícka Rada študentov Mesta Banská Bystrica, neformálna skupina,  plánuje zorganizovať  6 dňové (2.3. - 

7.3. 2019) mládežnícke stretnutie mladých zo 6 krajín – Malty, Gruzínska, Jordánska, Holandska, Grécka a 

Slovenska na tému kultúrnej, náboženskej a historickej rôznorodosti. Mladí ľudia majú navzájom spoznať 

históriu a kultúru iných krajín Európy, naučiť sa ju rešpektovať cez umeleckú slobodu, podporiť vlastnú 

tvorivosť, sebavedomie a sebapresadenie aj kvôli tomu, že mnohí z nich budú pochádzať zo znevýhodneného 

prostredia.

2018-3-SK02-KA105-002011 YOUth Brand - Make Yourself Employable Change Your Self KE A 20 301,00 €

Projekt je mládežnícka výmena pre 36 mladých ľudí zo šiestich krajín -  Slovenska, Arménska, Poľska, Ukrainy, 

Gruzínska a Rakúsa. Predkladá ho organizácia Change Your Self a aktivita by mala prebehnúť od 9.6. do 15.6. 

2019 v Dilijane. Cieľom projektu je rozvinúť u mladých ľudí kompetencie pre zlepšenie ich zamestnateľnosti a 

konkurencieschopnosti na trhu práce. Projektu by sa mali zúčastniť aj mladí ľudia s nedostatkom príležitostí, 

ktorí čelia ekonomickým, geografickým a vzdelávacím prekážkam.

2018-3-SK02-KA105-001929 Active Cardio Youth - Exchange Cardio Youngs BA A 47 020,00 €
Neformálna skupina Cardio Youngs z Bratislavy predkladá projekt spolupráce s podobnou skupinou z ČR. 

Zámerom projektu je zvyšovanie kompetencií mládeže s kardio-ochoreniami prostredníctvom neformálneho 

vzdelávania. Aktivity prebehnú od 29.6. - 10.7. a od 8.2. do 15.2. 2019 v Makove a Olomouci
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2018-3-SK02-KA105-001932 Creativity Through Fairy Tales
VIBE - Youth group for education and cultural 

development
TT A 19 525,00 €

Projekt Creativity Through Fairy Tales predkladá neformálna skupina VIBE - Youth group for education and 

cultural development z Trnavy. Zámerom medzinárodnej výmeny mládeže, ktorá prebehne od 1. do 8. júna v 

Trnave, je rozvíjať predstavivosť a kreativitu 35-tich účastníkov zo siedmych krajín. Projekt napĺňa priority a 

ciele programu Erasmus+. Podporuje medzikultúrny dialóg, prostredníctvom drámy a improvizácie rozvíja 

sociálne zručnosti mladých ľudí. 

2018-3-SK02-KA105-001945 Krok vpred do Európy unstoppable KE A 19 205,00 €

Projekt Krok vpred do Európy zapája 43 mladých ľudí zo štyroch krajín (ČR, PL, RO, SK) a sústredí sa na 

aktuálnu tému zvyšovania participácie mladých ľudí v rámci EÚ, s ohľadom na blížiace sa voľby do EP v roku 

2019. Mládežnícka výmena bude realizovaná v Bardejove v dňoch 15.-21.01. 2019 s počtom účastníkov CZ 10, 

PL 8, RO 12, SK1, spolu 43 účastníkov.

2018-3-SK02-KA105-001898 Gender Roles is not Pizza Roles ROMANE JILE NR A 12 060,00 €

Projekt Gender roles is not pizza roles je mládežnícka výmena pre 24 mladých ľudí od 18 do 25 rokov zo 

štyroch krajín -  Slovenska, Poľska, Rumunska a Macedónska. Prebehne od 15. do 22. 4 v Štúrove. Témou 

projektu sú rodové role, zhoda a odlišnosti medzi postojmi mužov a žien. Tiež budú témou rodová rovnosť, 

rovnaké príležitosti, nediskriminácia a solidarita. Projektu sa zúčastní aj 17 mladých ľudí s nedostatkom 

príležitostí (so sociálnym a kultúrnym znevýhodnením).

2018-3-SK02-KA105-002010 IVOTEU'19 Youth for Equality TT A 15 645,00 €

Projekt predkladá organizácia z Pustých Ulian, ktorá vznikla ako lokálna mládežnícka iniciatíva s cieľom 

realizovať pozitívne zmeny na lokálnej a medzinárodnej úrovni. Predkladaný projekt je mládežnícka výmena 

(SK-7, TR-7, HU-7, CZ-7, PL-7), ktorá sa má konať v termíne 17-23.03.2019 v Bratislave. Zámerom projektu je 

vzbudiť povedomie o nadchádzajúcich EÚ voľbách 2019. Aktivity projektu: kvíz o EÚ, world café na témy 

volieb 2019, stretnutie so zástupcami Európskej komisie, príprava komiksu na tému "fake news", rolová hra 

"Modelové EÚ voľby", prieskum medzi miestnymi ľuďmi, tvorba akčného plánu na zvýšenie účasti na  EÚ 

voľbách

2018-3-SK02-KA105-001914 Back to the roots Youth Europa Slovakia TN A 13 665,00 €

Projekt Back to tho roots je mládežnícka výmena pre 23 mladých ľudí zo štyroch krajín -  Slovenska, Estónska, 

Rakúska a Španielska. Témou projektu je stráviť týždeň v prírode, pričom sa budú správať podľa zásad trvalo 

udržateľného života. Účastníci získajú kompetencie pre prežitie v prírode. Projekt počíta aj s prípravným 

stretnutím. Projektu sa zúčastnia mladí ľudia s nedostatkom príležitostí. Projekt sa uskutoční v dátume 24.-30. 

5. v Terchovej.

2018-3-SK02-KA105-001923 Aktivizuj sa na vidieku Miestna akčná skupina Inovec TN A 16 720,00 €

Projekt predkladá Miestna akčná skupina Inovec (MAS Inovec). Toto združenie vyvíja svoju aktivitu na území 

ôsmich okolitých obcí. Mládežníckej výmeny sa v dňoch 10. až 17. 5. zúčastnia mladí ľudia vo veku 13-20 

rokov. Celkovo ide o 44 účastníkov z dvoch krajín: Slovensko a Česko. V projekte ide o spoluprácu s MAS 

Inovec (SR) a Luhačovské Zálesí (ČR). Nosnou témou je zapájanie skupín do rozhodovacieho procesu ohľadom 

rozvoja mikroregiónu a vzdelávania týchto skupín. Cieľom je vyvolať diskusiu o možnostiach participácie 

mládeže SR a ČR na rozvoji vidieka a hľadať riešenia aktuálnych problémov mladých v obciach/mestách a 

rovnako ich viesť k aktívnemu občianstvu od miestnej až po európsku úroveň. Projekt prebehne v obci Belá 

Dudice.

2018-3-SK02-KA105-001937 Spread The Word! EduEra KE A 17 520,00 €

 Hlavným cieľom medzinárodnej výmeny mládeže, ktorej projekt predkladá "Spread the word" je poskytnúť 

informácie o možnostiach vzdelávania a šíriť informácie o nich prostredníctvom interaktívnej marketingovej 

kampane. Témy Medzinárodná spolupráca, medzinárodné vzťahy, rozvojová spolupráca, prístup 

znevýhodneným. Projekt zahŕńa ja mladých ľudí s nedostatko príležitostí a to hlavne ekonomické a 

geografické znevýhodnenie. Na projekte sa zúčastní 30 účastníkov  8 dní (3.-10. 2. 2019) v Krompachoch na 

Slovensku. Ďalšie participujúce krajiny:, Portugalsko, Španielsko, Rumunsko, Bulharsko, Litva

2018-3-SK02-KA105-001943 Dance it out Youth for Equality TT R 15 700,00 €

Projekt predkladá organizácia z Pustých Ulian, ktorá vznikla ako lokálna mládežnícka iniciatíva s cieľom 

realizovať pozitívne zmeny na lokálnej a medzinárodnej úrovni. Predkladaný projekt je mládežnícka výmena 

(SK-7, TR-7, LT-7, CZ-7, ES-7, HR-7), ktorá sa má konať v Košiciach v termíne 12-18.07.2019. Cieľom projektu je 

zvýšiť záujem mladých ľudí o rôzne športy a tanec, bojovať proti obezite a propagovať zumbu. Aktivity 

projektu: brainstorming na tému "Čo je zdravý život?", seminár "Obezita", prezentácie národných tímov na 

tému "Obezita a zdravý život v mojej krajine", workshop Zumby, zdravá strava a diéta, Flashmob a pod.

2018-3-SK02-KA105-001946 Pomôž iným, pomôžeš sebe RADA MLADEZE KOSICKEHO KRAJA KE R 21 780,00 €

Projekt mládežníckej výmeny bude realizovať Rada mládeže Košického kraja spolu s partnermi zo Španielska, 

Cypru, Estónska, Lotyšska, Srbska, Rumunska a Fínska. Témou projektu je dobrovoľníctvo a hlavným cieľom 

projektu je poskytnúť informácie účastníkom o dobrovoľníctve ako nástroji na vzdelávanie, jeho atribútoch, o 

dobrovoľníckych možnostiach, pričom výsledkom má byť ich motivácia k dobrovoľníctvu.  Samotná 

mládežnícka výmena bude realizovaná v júni 2019 v obci Zlatá Idka.

2018-3-SK02-KA105-001940 Keď je nula viac ako jeden Youth Bridges NR R 13 755,00 €

Projekt predkladá neformálna skupina 6 mladých ľudí zo Zlatých Moraviec. Predkladaný projekt je 

mládežnícka výmena (SK- 7, BG-7, DE-7, HR-7) v trvaní 7 dní (8.4-10.4 2019), ktorá sa má uskutočniť vo 

Zvolene. Zámerom projektu je motivovať mladých ľudí k recyklovaniu a separovaniu odpadu, ako aj k zero 

waste prístupu. Aktivity projektu: prezentácia ekologickej situácie v jednotlivých krajinách, Zvolenský protokol 

2019 (simulácia summitu EÚ), exhibícia pre verejnosť Zero waste city, cirkulárna ekonomika a stratégia 4R 

atď.

2018-3-SK02-KA105-001944 HIPEN Junior 2019 - Peer to peer, face to face
Stredna odborna skola pre ziakov so sluchovym 

postihnutim
BA R 17 550,00 €

Projekt predkladá Stredná odborná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím v Bratislave. Patrí do série 

projektov vytváraných organizáciou HIPEN - sieťou odborníkov pracujúcich s osobami so sluchovým 

postihnutím. Do projektu je  zapojených  8 partnerských inštitúcií zo 6 krajín EÚ a to: Slovensko, Poľsko, Česká 

republika, Francúzsko, Slovinsko a Rumunsko. Cieľom projektu je podporiť integráciu, vzájomné interakcie a 

komunikáciu medzi počujúcimi nepočujúcimi študentmi týchto inštitúcií . Výmena prebehne od 8. do 12. 4. v 

Bratislave.
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2018-3-SK02-KA105-002021 Rainbow School Activism SAPLINQ NR R 49 030,00 €

Žiadateľom projektu je nezisková organizácia Sapliq, ktorá sa venuje najmä LGBTQ mládeži. Projekt spája 11 

partnerov z ČR, Belgicka, Nemecka, Chorvátska, Španielska, Estónska, Rumunska, Bulharska, PL, Írska, 

Talianska. Projekt "Rainbow School Activism" sa zameriava na Projekt sa zameriava na zlepšenie kvality života 

mladých ľudí, ktorí môžu byť marginalizovaní na základe ich LGBT+ identity a to vytvorením bezpečného 

prostredia, kde môžu otvorene diskutovať tieto citlivé témy, čím sa zredukujú pocity izolácie, vytvorí sa 

zdieľanie skúseností a kopírovanie pozitívnych príkladov.Jedná sa o mobilitu mládeže. Súčasťou projektu sú 2 

aktivity – prípravná návšteva a samotná mládežnícka výmena s celkovým počtom 64 ľudí, ktorá prebehne v 

dátume 18.9. - 27. 9. v Kysaku.

2018-3-SK02-KA105-002016 Stop Radicalism Thalia Teatro BB N 0,00 €

2018-3-SK02-KA105-002030 virtual life of youth PRIATEL KE N 0,00 €

2018-3-SK02-KA105-002028 YES to Non- Formal Education Via Nova - ICS BA N 0,00 €

2018-3-SK02-KA105-001934 INTELLIGENCE RE-FRAMED Majami, o.z. BA N 0,00 €

2018-3-SK02-KA105-001905 Expanding Your Mind Občianske združenie Innovus BB N 0,00 €

2018-3-SK02-KA105-001961 Active is Attractive Youth Europa Slovakia PO N 0,00 €

2018-3-SK02-KA105-002012 Vysoká cena lacnej módy Youth Bridges NR N 0,00 €

2018-3-SK02-KA105-001956 Back to the Nature Luminosus, n.o. KE N 0,00 €

2018-3-SK02-KA105-001908 Game ON! Občianske združenie Innovus BB N 0,00 €

2018-3-SK02-KA105-001950 OUR VIEW Patrónus KE N 0,00 €

2018-3-SK02-KA105-001942 You(th) Participate! YOUTHFULLY YOURS SR KE N 0,00 €

2018-3-SK02-KA105-002008 Sme verní tradíciám Spojena skola, Opatovska cesta 101, Kosice KE N 0,00 €

2018-3-SK02-KA105-001909 Uniting Communities with Visual Arts Občiansky spolok BB N 0,00 €

2018-3-SK02-KA105-001912 Protect Culture – Protect Yourself Občianske združenie Innovus BB N 0,00 €

2018-3-SK02-KA105-001960 Learn how to IMPROVisE Klub vzdelania, o.z. NR N 0,00 €

2018-3-SK02-KA105-001911 Active Citizens Občiansky spolok BB N 0,00 €

2018-3-SK02-KA105-001913 Communicating Cultures Klub vzdelania, o.z. NR N 0,00 €

2018-3-SK02-KA105-001907 Film It! Občianske združenie Innovus BB N 0,00 €

2018-3-SK02-KA105-001941 Nájdi zdravšie ja Youth Bridges NR N 0,00 €

2018-3-SK02-KA105-001949 Spolu a zdravo - Buďme fit spoločne SPORTOVA AKADEMIA Trencianske Teplice TN N 0,00 €

2018-3-SK02-KA105-001965 Europe - a friendly home for all Dorkas PO N 0,00 €

2018-3-SK02-KA105-001910 Marketing and Freelancing 4 Youth Občiansky spolok BB N 0,00 €

2018-3-SK02-KA105-001963 Saving the environment Klub vzdelania, o.z. NR N 0,00 €

2018-3-SK02-KA105-001903 Healthy Mind Healthy Body Občiansky spolok BB N 0,00 €

2018-3-SK02-KA105-002009 ISI - Iniciuj sociálnu iniciátivu SYTEV ZA N 0,00 €

2018-3-SK02-KA105-001966 Zachráň prírodu = zachráň seba Mladeznicky parlament Stara Lubovna PO N 0,00 €
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2018-3-SK02-KA105-001954 Youth for their regions EDU 4 U KE N 0,00 €

2018-3-SK02-KA105-002023 Rainbow School Wellbeing Camp SAPLINQ NR N 0,00 €

2018-3-SK02-KA105-001931 SMS: Sports, Membership and Solidarity YMCA MZ NITRA NR N 0,00 €

2018-3-SK02-KA105-001928 HUNGRY FOR CHANGE Slovak Progressive Youth KE N 0,00 €

2018-3-SK02-KA105-001936 Čo (S)potrebuješ ? La gente del cambio KE N 0,00 €

2018-3-SK02-KA105-001967 Zoči - voči FOCUSDCA TN N 0,00 €

2018-3-SK02-KA105-001957 Vedieť viac Alfabeam PP N 0,00 €

A Projekt navrhnutý na podporenie

R Projekt umiestnený na rezervnú listinu

N Projekt navrhnutý na nepodporenie

Vysvetlenie
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KA1-Mob. pracovníkov s mládežou

Číslo projektu Názov projektu Žiadateľ Kraj
Pridelenie 

grantu
Rozpočet Popis podporeného projektu

2018-3-SK02-KA105-002025 Creating Paddle Ability Studio Zazitku - Outward Bound Slovensko o.z. BA A 25 840,00 €

Vzdelávacia aktivita je príležitosťou pre  29 pracovníkov s mládežou zo 6 európskych krajín, ktorí sa zaujímajú o 

prácu s využitím zážitkovej pedagogiky. Projekt prináša nové metódy a ich využitie pri práci s mladými ľuďmi 

pochádzajúcimi zo znevýhodnených podmienok. Aktivita je 10 dňovým (22.5. - 30.5. 2019) intenzívnym zážitkovým 

kurzom zameraným na vypracovanie a odskúšanie metodiky zážitkových aktivít rozvíjajúcich kompentencie mladých 

ľudí a prekonávanie vlastných hraníc na vode. Projekt sa uskutoční v Bratislave.

2018-3-SK02-KA105-002029 Take a risk - Winter edition! Euro-project youth group PO A 19 945,00 €

Projekt,  zahŕňa mobilitu pracovníkov s mládežou, plánovanú v Snine na Slovensku v dňoch 19. - 28. februára 2019. 

Zahŕňa 20 pracovníkov s mládežou z 9 krajín a je zameraný na  tému nezamestnanosti mladých ľudí a podnikania, 

tímovej práce a plánovania kariéry. Cieľom tohto projektu je podporiť podnikanie mladých ľudí v rámci 

nejednoznačnosti a riskovania v náročných situáciách, ktoré podporujú rozhodovací proces a tímovú prácu. 

2018-3-SK02-KA105-002014 Larp adventure V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže ZA A 12 745,00 €
Projekt „Larp Adventure“ je zameraný na študijnú vzdelávaciu návštevu pracovníkov s mládežou v Dánsku s cieľom 

získať know-how k inovatívnej metóde neformálneho vzdelávania pomocou larpov. Projekt bude realizovaný 3.-

8.3.2019 v obci Hobro a budú do neho zapojení pracovníci z Estónska, Česka, Dánska a Slovenska.

2018-3-SK02-KA105-001933 Social Entrepreneurship Impact Lab S.P.A.C.E. - Spolok pre aktivitu, cestovanie, edukáciu. KE A 54 992,00 €

 “Social Entrepreneurship Impact Lab” je dvoj-fázový medzinárodný tréningový kurz, ktorého cieľom je spojiť 32 

pracovníkov s mládežov zo 4 krajín (Slovensko, Arménsko, Gruzínsko a Česká Republika) a posilniť ich názory v 

sociálnom podnikaní a mindset pre implementovanie nových sociálno-podnikateľských projektov pri boji s 

lokálnymi problémami najviac znevýhodnenej mládeže. Kurzy prebehnú v Arménsku a Slovensku v júni a septembri.

2018-3-SK02-KA105-002027 Effective Communication Tools for You(th) Otvorená Hra o. z. PO A 26 275,00 €
Mobilita pracovníkov s mládežou „Effective Communication Tools for You(th)“ je partnerstvom organizácií zo 14 

krajín, v rámci ktorej dôjde k budovaniu partnerstva a k poňatiu témy efektívnej komunikácie v rámci práce s 

mládežou.  Priojekt prebehne od 10. do 16. 3. 2019 v Bratislave.

2018-3-SK02-KA105-001958 GOALS (Great Coordinators with Advanced Leading Skills) Mladiinfo Slovensko BA A 9 990,00 €

Projekt predkladá organizácia Mladiinfo, ktorá sa od roku 2010 venuje podpore mladých ľudí prostredníctvom 

informácií o rôznych možnostiach sebarozvoja. Predkladaný projekt je školenie (SK-3, IT-3, ES-3, Gruzínsko-3, TR-3) 

určené pre ľudí, ktorí pracujú na pravidelnej báze s EDS dobrovoľníkmi. Školenie sa má uskutočnisť v Banskej 

Bystrici v termíne 5-10.5.2019. Projekt je zameraný na zvýšenie kvality EDS. Aktivity projektu: workshopy zamerané 

na témy ako "najlepší dobrovoľník na trhu", potreby orgánizácií, riešenie problémových situácií, rolová hra 

zamerená na interkultúrne učenie a pod. 

2018-3-SK02-KA105-001964 Beyond the limits! Horolezecky klub Univerzita Kosice KE R 19 575,00 €

Horolezecký klub v Košiciach, ktorý zastrešuje mladých ľudí so záujmom o horolezectvo a šport v prírode chce 

zorganizovať stretnutie pracovníkov s mládežou celkom z 8 krajín – SK, PL, DK, LIT, SP, RO, TAL, HU v počte 24 

účastníkov. Stretnutie má byť v okolí Košíc počas 10 dní (z toho 1,5 dňa na cestu). Cieľom stretnutia pracovníkov s 

mládežou je výmena osvedčených postupov a získanie nových pri práci s mládežou, zlepšenie komunikačných 

zručností, šírenie povedomia o neformálnom vzdelávaní, o programe Erasmus+, zvýšenie efektivity práce.

2018-3-SK02-KA105-001935 Think local, act local
Social Innovation and Entrepreneurship Development 

Association of Slovakia 
TN R 19 335,00 €

Sociálne podnikanie a inovácia vo vidieckych oblastiach je projekt zameraný pre 27 pracovníkov s mládežou od 8 

rokov ktorí chcú zlepšiť svoju prácu v rámci zručností súvisiacich so sociálnym podnikaním, inovácií v 

Európe,vidiecky cestovný ruch a na začlenenie znevýhodnených osôb. Počas 7 dní, 10. až 16. apríla 2019, sa v 

Banskej Štiavnici na Slovensku budú rozvíjať pracovníci s mládežou prostredníctvom osvedčených postupov a 

inovatívnych modelov sociálneho podnikania na uľahčenie rozvoja trvalo udržateľného cestovného ruchu vo 

vidieckych oblastiach prostredníctvom podpory účasti komunity. 

2018-3-SK02-KA105-001904 Start Pack for Youth Workers Change Your Self KE R 12 280,00 €

 Projekt Start Pack for Youth Workers je tréningovým kurzom pre 19 účastníkov, ktorý sa uskutoční od 4.7.2019 do 

11.7.2019 (vrátane dní na cestu) v blízkosti Košíc. Projekt vychádza z potreby všetkých zúčastnených organizácií, 

ktorou sú kompetentnejší členovia a členky organizácií pre ich prácu s mládežou. Aktivitu tvorí tréningový kurz 

zameraný na rozvoj kompetencií v oblasti neformálneho vzdelávania, projektového manažmentu a facilitovania. 

2018-3-SK02-KA105-002019 Win Win games
Agentúra rozvoja turizmu, kultúry, remesla, umenia a 

harmónie
BA R 33 715,00 €

Win-Win Games  je 10-dňový tréningový kurz pre 35 pracovníkov s mládežou, školiteľov, mladých aktivistov z 10 

európskych krajín, ktorí sa venujú udržateľnému spôsobu života. Projekt organizuje združenie ARTKRUH  v obci 

Prenčov na Slovensku, v blízkosti mesta UNESCO - Banská Štiavnica; v čase od 14. do 23. júna 2019. Účastníci sa 

naučia a skúmajú, ako používať metodiku Dragon Dreaming, ktorá spája projektový manažment, participatívny a 

nehierarchický prístup.

2018-3-SK02-KA105-002015 Roll the dice V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže ZA R 47 061,00 €
Projekt obsahuje dva  školiace kurzy pracovníkov s mládežou zamerané na využitie hier vo vzdelávaní. Do projektu 

sú zapojení účastníci zo Slovenska, Španielska, Talianska, Portugalska, Česka, Grécka, Lotyšska, Belgicka a 

Holandska. Kurzy sa budú realizovať 23.-29.4.2019 v Španielsku a 24.-29.7.2019 na Slovensku. Celkovo do kurzov 

2018-3-SK02-KA105-001948 Džungľa ľudskosti II - Krok vpred OZ Apolon PO N 0,00 €

2018-3-SK02-KA105-002020 Use Your Voice

Zdruzenie Mladych Madarských Podnikatelov na 

Slovensku o.z. -Szlovákiai Magyar Fiatal 

VállalkozókSzövetsége p.t.

KE N 0,00 €
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KA1-Mob. pracovníkov s mládežou

2018-3-SK02-KA105-002017 reFOR(U)Mulation Thalia Teatro BB N 0,00 €

2018-3-SK02-KA105-002018 Human Rights & Gender: EDUCATED BETTER! Association of Young Roma BB N 0,00 €

2018-3-SK02-KA105-002024 12 mesiacov prádnin Studio Zazitku - Outward Bound Slovensko o.z. BA N 0,00 €

2018-3-SK02-KA105-001939 ’’A person changes, The world changes’’  STEFANI n.o. BB N 0,00 €

2018-3-SK02-KA105-001915 Embracing our differences STEFANI n.o. BB N 0,00 €

2018-3-SK02-KA105-002022 Rainbow for All SAPLINQ NR N 0,00 €

2018-3-SK02-KA105-001953 Youth for change Thalia Teatro BB N 0,00 €

A Projekt navrhnutý na podporenie

R Projekt umiestnený na rezervnú listinu

N Projekt navrhnutý na nepodporenie

Vysvetlenie
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KA2-Strategické partnerstvá

Číslo projektu Názov projektu Žiadateľ Kraj
Pridelenie 

grantu
Rozpočet Popis podporeného projektu

2018-3-SK02-KA205-001962 Meeting point V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže ZA A 166 637,00 €

Projekt Strategického partnerstva podporujúce inovácie  v dĺžke 30 mesiacov podáva nezisková organizácia V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a 

rozvoj mládeže zo Slovenska partnermi sú Plán B. z Českej republiky a Pro Vobis z Rumunska. Všetky tieto organizácie majú dlhoročné 

skúsenosti s témou dobrovoľníctva, jeho podporou a rozvojom a tento projekt je ďalším krokom k zvyšovaniu kvality dobrovoľníctva s 

prepojením na zamestnateľnosť dobrovoľníkov v daných krajinách. Hlavným cieľom projektu je prispieť k uznávaniu zručností mladých ľudí 

získaných dobrovoľníctvom na trhu práce prostredníctvom prepojenia dobrovoľníkov,  miestnych firiem a organizácií mimovládneho 

sektora.

2018-3-SK02-KA205-001938 Trendwatch YOUTH YouthWatch BA A 64 958,00 €

Projekt pod názvom "Trendwatch Youth", ktorý si podáva slovenská organizácia YouthWatch v spolupráci s organizáiou z Belgicka je 

zameraný na skvalitnenie tvorby opatrení mládežníckej politiky na jednotlivých úrovniach prostredníctvom zvýšenia povedomia o 

aktuálnych potrebách mladých ľudí. Intelektuálnym výstupom projektu je publikácia, ktorá bude sledovať trendy mládeže na Slovensku. 

Publikácia bude pozostávať z metodickej a praktickej časti a bude určená organizáciám pracujúcim s mládežou ale predovšetkým hlavným 

aktérom v oblasti mládežníckej politiky. Projekt bude trvať 2 roky počas, ktorých prebehne zber a spracovanie dát, tvorba publikácie, 

vzdelávacie aktivity k danej problematike a multiplikačné aktivity.

2018-3-SK02-KA205-001920
MADE - MUSEUM AND ART EDUCATION FOR DEAF 

EMPOWERMENT
DeafStudio PO A 271 315,00 €

Projekt strategického partnerstva podporujúci inovácie v trvaní 24 mesiacov predložila organizácia Deaf Studio (SK) v projekte figuruje 8 

skúsených kľúčových  EU partnerov (SK, 3x IT, RO, AU, PL, IE)  ktorí sa venujú oblasti mládežníckej politiky, organizácie zastupujúce 

komunitu nepočujúcich, vzdelávacie a odborné inštitúcie, výskumné inštitúcie, organizácie zabezpečujúce vzdelávanie mládeže a 

vzdelávanie nepočujúcich, organizácie poskytujúce školenia a sociálne poradenstvo. Cieľom projektu je pracovné a sociálne začlenenie 

mladých ľudí 18-35 zo sluchovým postihnutím do spoločnosti za pomoci vytvorenia učebných osnov pre nepočujúcich mladých ľudí, aby sa 

mohli stať sprievodcami v múzeách pre komunitu nepočujúcich priamo reagujú na východiskovú situáciu a potreby mladých ľudí zo 

sluchovým postihnutím. 

2018-3-SK02-KA205-001930 (Ne)bezpečne v sieti Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania PO A 164 890,00 €

Projekt "(Ne)bezpečne v sieti" reflektuje na aktuálne potreby spoločnosti a zamestnávateľov. Jeho cieľom je cez inovatívne intelektuálne 

výstupy podporiť informovanosť o témach ako sú kritické myslenie, mediálna gramotnosť, bezpečné využívanie internetu a podporiť rozvoj 

kompetencií v týchto oblastiach primárne medzi mladými ľuďmi a pracovníkmi s mládežou. Do projektu budú zapojení partneri a experti zo 

Slovenska a Českej republiky. Počas realizácie projektu sa vytvoria dva intelektuálne výstupy (príručka a internetový portál)a zrealizuje sa 

viacero vzdelávacích a multiplikačných podujatí.

2018-3-SK02-KA205-001926
Career Model Application for Empowering Competences 

and Development in Future and Emerging Professionals
PEDAL CONSULTING SRO ZA N 0,00 €  

2018-3-SK02-KA205-001918

Preparing youth organizations for inclusion of young 

people with

disabilities

RADA MLADEZE SLOVENSKA BA N 0,00 €

2018-3-SK02-KA205-001969
Akceptácia nepozná hranice (Acceptance without 

Borders)
TENENET o.z. BA N 0,00 €

2018-3-SK02-KA205-001951
Inklúzia mladých ľudí prostredníctvom inovatívnych 

prístupov v neformálnom vzdelávaní
Statny pedagogicky ustav BA N 0,00 €

2018-3-SK02-KA205-001955
Alliance of youth volunteers for e-literacy of the elderly 

citizens Slovenia - Slovakia - Czech Republic
NEZISKOVA ORGANIZACIA EPIC BA N 0,00 €

2018-3-SK02-KA205-001952 Mládežnícke dobrovoľníctvo do celého sveta Zabky ZA N 0,00 €

2018-3-SK02-KA205-001959 My region- your region EDU 4 U ZA N 0,00 €

A Projekt navrhnutý na podporenie

R Projekt umiestnený na rezervnú listinu

N Projekt navrhnutý na nepodporenie

KA2 - Strategické partnerstvá

Vysvetlenie
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KA3 - Podpora reformy politík

Číslo projektu Názov projektu Žiadateľ Kraj
Pridelenie 

grantu
Rozpočet Popis Podporeného Projektu

2018-3-SK02-KA347-001971 Inklúzia a minimálna kvalita života mládeže Od emócií k poznaniu, n.o. BA A 41 380,00 €

16-mesačný projekt typu KA3 s názvom „Inklúzia a minimálna kvalita života mládeže“ predkladá organizácia Od 

emócií k poznaniu – Eduma, n.o.

 Samotný projekt je postavený na cielených diskusiách so zástupcami vybraných cieľových skupín, pričom každej 

skupine je určená jedna viacdňová diskusia. Zúčastnia sa jej mladí ľudia (vo veku 17-29 rokov), ktorí budú 

reflektovať na možnosť prihlásiť a následne diskutovať o súčasnej kvalite života a žiadanej kvalite života v 

konkrétnej oblasti. Cieľom diskusií je v prvom kroku vysvetliť účastníkom diskusií kontext vychádzajúci zo záverov 

Správy o mládeži 2018 v oblasti Sociálne začlenenie - potrebu definovania súčasnej a želanej minimálnej kvality 

života pri konktrétnej znevýhodnenosti. Výstupy z diskusií budú podkladom pre informačné, aktivitzačné a 

advokačné mediálne aktivity smerujúce na ďalšie skupiny mládeže a kľúčových aktérov v oblasti politiky mládeže 

jednotlivých štátnych rezortov a inštitúcií v pôsobobnosti štátnych rezortov. 

2018-3-SK02-KA347-001970 Youth Inspires Politics Europsky Dialog TT R 29 070,00 €

Projekt predkladá organizácia Európsky dialóg, slovenský think-tank so sídlom v Trnave, zameraný na zvyšovanie 

povedomia o európskej problematike v rámci slovenskej verejnosti. Predkladný projekt pozostáva zo 4 

nandárodných stretnutí v rámci Akcie Štruktúrovaný dialóg: stretnutia mladých ľudí s ľuďmi zodpovednými za 

politiku v oblasti mládeže. Stretnutia sa majú realizovať v Belgicku, Nemecku, Litve a na Slovensku. Projekt je 

zameraný na podporu mladých ľudí v ovplyvňovaní politík. Aktivity projektu: predstavenie a práca s nástrojmi 

Youthmeter, Geocitizen, workshop zameraný na komunikáciu s ľuďmi s rozhodujúcou právomocou, návšteva 

parlamentov v jednotlivých krajinách, predstavenie stratégie EÚ pre mládež, vytvorenie "storypool", vytvorenie 

nových detských a mládežníckych parlamentov

2018-3-SK02-KA347-001972 Lead me there Youth for Equality TT N 0,00 €

2018-3-SK02-KA347-001975
Konzultácie mladých ľudí z Lozorna s dôležitými 

dospelými
Cesta mladých BA N 0,00 €

A Projekt navrhnutý na podporenie

R Projekt umiestnený na rezervnú listinu

N Projekt navrhnutý na nepodporenie

KA3 - Podpora reformy politiky

Vysvetlenie
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