Výsledky rozhodovania o poskytnutí grantu k predkladaciemu termínu 16.10.2018*
*Tento dokument má iba informatívny charakter. Nie je použiteľný pre právne účely.

ESC 11 - Dobrovoľnícke aktivity
ESC 11 - Dobrovoľnícke aktivity
Číslo projektu

2018-1-SK02-ESC11-001992

2018-1-SK02-ESC11-002004

2018-1-SK02-ESC11-001976

2018-1-SK02-ESC11-001990

2018-1-SK02-ESC11-002005

2018-1-SK02-ESC11-001991

2018-1-SK02-ESC11-001980

2018-1-SK02-ESC11-001988

Názov projektu

Base camp

Veľkolélske dobrodružstvo

Sun for Solidarity

Low-treshold is looking for you

Community farmlife in ecovillage

Volunteering for the better picture of our future

Dobrovoľníctvom k rozvoju komunít

Humanity in Media

Žiadateľ

Kraj

V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže

Bratislavske regionalne ochranarske zdruzenie - BROZ

Spolocnost na pomoc osobam s autizmom

Bratislavske dobrovolnicke centrum (Bratislava Volunteer
Centre)

Pospolitost pre harmonicky zivot

Bratislavske dobrovolnicke centrum (Bratislava Volunteer
Centre)

Deutsch-Slowakische Akademien a.s.

Europsky Dialog

ZA

BA

BA

BA

BB

BA

BB

TT
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Rozpočet

Popis podporeného projektu

42 555,00 €

Projekt Base camp podáva Občianske združenie V.I.A.C. Inštitút na podporu a rozvoj mládeže. 1.1.2019 až
30.6.2020. Ide o projekt Európskeho zboru solidarity, do ktorého sa zapoja 4 mladí zo Slovenska, Maďarska a
Lotyšska. Jeho cieľom je dobrovoľníctvo v rámci aktivít organizovaných OZ V.I.A.C. a zároveň rozvoj vlastných
kompetencií účastníkov. Do projektu je plánované zapojiť mladých ľudí s geografickým a ekonomickým
znevýhodnením.

9 860,00 €

Cieľom 6-mesačného projektu je prijať 2 EZS dobrovoľníkov na ekofarmu vo Veľkom Léli, ktorí bude pracovať
na rozvoji ekoturizmu, zabezpečia vzájomný systém učenia sa pre obe strany prostredníctvom metód
neformálneho vzdelávania, komunikácie a získavanie interkultúrnych kompetencií. Dobrovoľníci budú
pomáhať pri riešení plánovania a vedenia školských exkurzií (maďarsky a slovensky hovoriacich škôl) a
konských táborov na Veľkolélskom ostrove, rozvoj fungovania kempingu (anglicky hovoriaci), PR, vedenie
WEB stránky farmy, kempingu a ich stránok na sociálnych sieťach.

11 207,00 €

Projekt "Sun for solidarita " predkladá S.P.O.S.A. (Spoločnost na pomoc osobám s autizmom) v partnerstve s
organizáciami z Portugalska, Francúzska, Talianska a Gruzínska. Predkladateľ projektu plánuje hostiť 12
krátkodobých dobrovoľníkov zo štyroch rôznych krajín , vrátane 1 dobrovoľníka so znevýhodnením. Počas
prvého týždňa budú dobrovoľníci spolupracovať na príprave programu pre plánované stretnutie rodín s
autistickými deťmi, ktoré sa uskutoční v druhý týždeň a s organizovaním ktorého budú dobrovoľníci pomáhať.
Projekt silne podporuje ideu solidarity a má potenciál rozvíjať jedinečné zručnosti dobrovoľníkov vrátane
odbúravania predsudkov voči autistickým ľuďom.

9 845,00 €

Projekt "Low-treshold is looking for you" je dobrovoľnícky projekt v Bratislave na 12 mesiacov ktorého cieľom
je vytvorenie priestor pre dobrovoľníka na získanie kompetencií a zručností prostredníctvom práce pre
nízkoprahovú organizáciu Mládež ulice a to najmä prostredníctvom práce s jej klientami a propagovaním
dobrovoľníctva počas projektových aktivít. Projekt bude hosťovať nemeckého dobrovoľníka s nedostatkom
príležitostí a za dlhodobý cieľ má zvýšiť jeho zamestnateľnosť na trhu práce vďaka kompetenciám a
skúsenostiam získaných počas projektu. Aktivity projektu: social streetwork, voľnočasové aktivity, doučovanie
mládeže, komunitné podujatia pre znevýhodnenú mládež zo sociálne slabších rodín.

23 010,00 €

Predkladateľom projektu s názvom „Community farmlife in ecovillage“ je občianske združenie Pospolitosť
pre harmonický život. Cieľom tohto projektu je zažiť a podporiť prírodný trvalo udržateľný životný štýl na
farme Sekier v Zaježovej. Prostredníctvom rôznych aktivít, ktoré sú spojené s každodennými úlohami
súvisiacimi s poľnohospodárstvom, ponúkame 4 dobrovoľníkom z Francúzska, Slovinska, Slovenska a Českej
republiky silné skúsenosti so životom v spojení s prírodou. Počas projektu dobrovoľníci získajú praktické
poznatky a zručnosti týkajúce sa udržateľnej miestnej výroby potravín, prírodných stavebných techník a
zabudnutého umenia remeselníkov, budú prevádzkovať malú prírodnú farmu alebo jednoducho
implementovať prvky ochrany prírody životného štýlu v každodennom živote.

8 520,00 €

Projekt s názvom "VOLUNTEERING FOR THE BETTER PICTURE OF OUR FUTURE" si podáva Bratislavské
dobrovoľnícke centrum. Počas 10 mesiacov bude hosťovať dobrovoľníčku z Francúzska. Hlavným cieľom
projektu je rozširovať povedomie o dobrovoľníctve na stredných školách v Bratislavskom kraji. Okrem toho je
cieľom projektu zdokonalovanie a nadobúdanie nových kompetencií dobrovoľníčky využiteľných pre jej
budúce pôsobenie a uplatnenie na trhu práce. Dobrovoľníčka sa bude podieľať na rôznych aktivitách,
podujatiach a školeniach BDC.

49 350,00 €

Zámerom projektu dobrovoľnícka činnosť 6 dobrovolníkov z Nemecka ako možnosť zvyšovania svojich
kompetencií pre trh práce a možnosť získavania nových životných skúseností. Žiadateľom je zriaďovateľ 4
súkromných škôl, v ktorých majú doborovolníkov školy hosťovať. Zamestnancami sú osoby s praxou v
koncepte neformálneho vzdelávania. Aktivity dobrovolníkov - Mimoškolské aktivity pre deti a mládež vedené
v školských kluboch 3 základných škôl a v internátnom prostredí 1 strednej školy. Obdobie real. projektu : 24
mesiacov, od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2020, dobrovolníci budú v aktivitách 10 mesiacov.

12 607,00 €

Projekt Humanity in media je dobrovoľníckym projektom predkladaný organizáciou Európsky dialóg v trvaní
od 1.1.2019 do 30.9.20119 s dĺžkou vyslania po dobu šiestich mesiacov dvoch dobrovoľníkov do portugalskej
organizácie Bué Fixe, z toho jeden dobrovoľník s nedostatkom príležitostí. Náplňou činnosti dobrovoľníkov
bude príprava a realizácia rôznych workshopov na boj proti xenofóbii, nenávistných prejavov, rasizmu a
prevencii sexuálnych chorôb. Úlohou dobrovoľníkov bude aj napomáhať chodu samotnej organizácie, ktorá
pracuje s migrantmi s afrických krajín. Okrem toho sa tiež podielať na mediálnom obsahu.

ESC 11 - Dobrovoľnícke aktivity

2018-1-SK02-ESC11-001998

Dobrovoľníctvo pre lepšie miestne komunity

Zdruzenie Slatinka

BB

12 169,00 €

Projekt „Dobrovoľníctvo pre lepšie miestne komunity“ sa bude realizovať v Slatinke a čiastočne vo Zvolene od
02/2019 do 02/2020. Dobrovoľnik bude vybraný partnerskou organizáciou v Portugalsku, pričom sa jedná o
mladého človeka so sociálnym a ekonomickým znevýhodnením. Cieľom projektu je posilnenie kompetencií,
zlepšenie pracovných vyhliadok, posilnenie miestnej komunity a posilnenie demokratickej participácie.
Aktivity: vyhľadávanie a spracovávanie informácií a pomoc pri organizovaní podujatí pre miestnu komunitu.

2018-1-SK02-ESC11-001977

Shake It Up!

Velky Meder centrum mladeze, n.o.

TT

24 873,00 €

Dobrovoľnícky projekt bude prebiehať v období od januára 2019 do júna 2020 v Centre mládeže Veľký
Meder, kde budú hosťovaní celkovo dvaja dobrovoľníci Španiel a Rumunka. Cieľom projektu je poskytnúť
miestnej komunite pravidelné voľnočasové aktivity, ktoré budú realizované dobrovoľníkmi v multikultúrnom
prostredí. Nielen dobrovoľník zo Španielska je sociálne znevýhodnení, ale aj miestna komunita, ktorú tvoria aj
Rómovia a maďarská menšina. Ďalším cieľom projektu je poskytnúť dobrovoľníkom skúsenosť s
dobrovoľníctvom v zahraničí, pričom sa naučia väčšej samostatnosti a organizovaniu aktivít pre mládež.

2018-1-SK02-ESC11-001979

Building strong youth communities

Obcianske zdruzenie Fundament

BB

19 950,00 €

Projekt dobrovoľníckych aktivít predpokladá zapojenie 2 dobrovoľníkov z Turecka. Projekt je v trvaní 20
mesiacov so začiatkom 1.1.2019, pričom všetky 2 individuálne dobrovoľnícke aktivity sú v trvaní 12 mesiacov
(365 dní). .Zámerom projektu je posilnenie lokálnych mládežníckych komunít.
Mládež zeleného mesta je dobrovoľnícky projekt, ktorý sa uskutoční od 2. marca 2019 do 1. októbra 2020.
Traja mladí ľudia zo Slovenska ( dvaja s nedostatkom príležitostí) sa počas 10 mesiacov budú podieľať na
aktivitách občianskeho NGO System and G . Ich hlavnou témou bude ekológia, zdravý životný štýl, spolupráca
na projektoch, rozvoj komunity. 3 dobrovoľníci sa priamo zapoja do života v miestnej komunite, počas
projektu dobrovoľníci získajú praktické poznatky a zručnosti pri organizovaní a vedení rôznych aktivít,
workshopov, získajú poznatky z oblasti zdravého životného štýlu, budú spolupracovať pri príprave a realizácii
projektov. Zároveň sa budú učiť cudzí jazyk.

2018-1-SK02-ESC11-002003

Youth of Green Town

Youth for Equality

TT

30 640,00 €

2018-1-SK02-ESC11-001973

EduEra Volunteer!

EduEra

KE

0,00 €

2018-1-SK02-ESC11-002001

Abrakadabra

Modrá Sova, o.z.

BA

0,00 €

2018-1-SK02-ESC11-001974

Solidarita rastie s dobrovoľníctvom

YMCA MZ NITRA

NR

0,00 €

2018-1-SK02-ESC11-002002

Malý Berlín - kultúrne centrum 2019/2020

Publikum.sk

TT

0,00 €
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ESC12_13-Dobrovoľ. partnerstvá
ESC 12 / 13 - Dobrovoľnícke partnerstvá
Číslo projektu

Názov projektu

Žiadateľ

Kraj

Rozpočet

Popis podporeného projektu

2018-1-SK02-ESC12-001986
2018-1-SK02-ESC13-001999

BOOSTER

Mladiinfo Slovensko

BA

73 367,00 €

Projekt dobrovoľníckeho partnerstva chce sprostredkovať dobrovoľníkov do organizácií pracujúcich v sociálnej
oblasti ako je Centrum Rodiny Dúbravka, SPOSA TT, PDCS a i. Projekt podáva organizácia Mladiinfo
Slovensko.Žiadateľ sa v projekte chce venovať téma hodnoty dobrovoľníctva a jeho benefitov pre mladého človeka.
Realizáciou aktivít chce dosiahnuť zvýšenie angažovanosti mladých ľudí vo vlastných komunitách na základe
krátkodobej medzinárodnej dobrovoľníckej skúsenosti. Očakávaným dopadom je zmena negatívneho zmýšľania
mladých ľudí, často negatívne nastaveného voči možnostiam vo vlastnej krajine a komunite. Projekt chce priniesť
možnosť získať dobrovoľnícku skúsenosť mladým a posilniť uvedomenie si jeho prínosu v spoločnosti i u
samotných mladých. Projektovými aktivitami chce žiadateľ podporiť solidaritu medzi mladými ľuďmi, podporiť
angažovanosť mladých, vytvoriť príležitosti v oblasti vzdelávania a zamestnanosti.

2018-1-SK02-ESC12-001978
2018-1-SK02-ESC13-001994

Work with children and youth in Leisure Time activities
centre

Centrum volneho casu

PO

31 943,00 €

Projekt dobrovoľníckeho partnerstva je zameraný na rozvoj kompetencií mladých ľudí, posílenie postavenia
mladých ľudí v cieľovej skupine a v regióne. Aktivity majú najmä voľnočasový charakter s aspektom vzdelávania.
Organizácia podávajúca si projekt je skúseným žiadateľom. Rámec projektu plánuje s hosťovaním aj vysielaním
dobrovoľníkov, pričom v prvom roku projektu to budú 3 ľudia.
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ESC21-Stáže a umiestnenia
ESC 21 - Stáže a pracovné umiestnenia
Číslo projektu

Názov projektu

Žiadateľ

Kraj

Rozpočet

Popis podporeného projektu

2018-1-SK02-ESC21-001997

Stáž na Úrade splnomocnenca vlády SR pre rómske
komunity

MINISTERSTVO VNUTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

BA

68 221,00 €

Žiadateľom je Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity. Tento úrad má 76 zamestnancov v 4 oddeleniach a na 6 mesiacov chcú
cez program Európsky zbor solidarity prijať 15 stážistov a 2 zamestnancov. Stážisti budú zapojení do zberu a kontroly rôznych dát, zároveň
sa budú pripravovať na propagačné a komunikačné aktivity. Žiadateľ chce do projektu zapojiť aj mladých s nedostatkom príležitostí.
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ESC31-Projekty solidarity
ESC 31 - Projekty v oblasti solidarity
Číslo projektu

Názov projektu

Žiadateľ

Kraj

Rozpočet

Popis Podporeného Projektu

2018-1-SK02-ESC31-001993

Vzdelávaj sa, Pomáhaj a Chráň!

EduEra

KE

6 888,00 €

Projekt v oblasti solidarity budú realizovať mladí ľudia z Humenného pod záštitou organizácie EduEra, ktorá sa
venuje podpore neformálneho vzdelávania a rozvoju lokálnych komunít. Cieľom projektu je podpora zrealizovania
zvieracieho útulku v Humennom. Hlavnou časťou projektu je vzdelávanie mladých ľudí o fundraisingu, tímovom
manažmente, právach zvierat a pod. prostredníctvom metód neformálneho vzdelávania. Projekt sa bude
realizovať od januára do decembra 2019.

2018-1-SK02-ESC31-001995

Revitalizácia multifunkčného komunitného centra

Marek Simon

TN

4 740,0 €

Solidárny projekt má za cieľ prispieť k zlepšeniu kvality, bezpečnosti ako aj pohodlia a estetickosti miesta. Cieľom
je tiež ukázať mladým ľuďom význam a benefity dobrovoľníckej činnosti a občianskej angažovanosti a ako
prostredníctvom solidárnej, dobrovoľníckej činnosti mladých ľudí prispieť k šíreniu "aktívnosti" mladých ľudí a
zapájania sa do zlepšovania aspektov komunitného života s dopadom na lokálnej úrovni.

2018-1-SK02-ESC31-001981

ecosChOOL

EnviroFuture

BB

5 000,00 €

Projekt ecosChOOL podáva organizácia EnviroFuture z Banskej Bystrice. Jeho cieľom je zapojiť 50 stredoškolákov
do tímovej práce na príprave a realizácii dobrovoľníckych projektov zameraných na environmentálne témy a
ochranu životného prostredia. Zároveň stredoškoláci absolvujú vzedlávanie oblasti projektového manažmentu,
marketingu, timemanažmentu, prezentačných zručností. Plánované trvanie projektu: 3.2.2019 – 2.12.2019. Do
projektu organizácia plánuje zapojiť mladých s nedostatkom príležitostí.

2018-1-SK02-ESC31-002000

Zlepši svoj jazyk, zlepši seba, zlepši mesto!

E@I

TN

6 314,0 €

Projekt s názvom „Zlepši svoj jazyk, zlepši seba, zlepši mesto!“ podáva 5 mladých ľudí, ktorých zastrešuje
občianske združenie Edukácia@Internet. Počas 11 mesiacov chce skupina 5 mladých ľudí pomocou neformálneho
vzdelávania a rôznych dobrovoľníckych aktivít rozvíjať kompetencie a jazykové zručnosti hlavne mladých ľudí a
študentov stredných škôl z Partizánskeho.

2018-1-SK02-ESC31-001996

STU power

Marek Selep

PO

5 388,0 €

2018-1-SK02-ESC31-001984

EduEgo a ID!

EduEra

KE

3 888,00 €

2018-1-SK02-ESC31-001985

Víta vás EduEra!

EduEra

KE

1 592,00 €

2018-1-SK02-ESC31-001983

Bicyklovanie bez obmedzení

Lokál

ZA

0,00 €

2018-1-SK02-ESC31-001989

EÚ potrebuje mladých aktívnych občanov

Europsky Dialog

TT

0,00 €

2018-1-SK02-ESC31-002007

Politika sa ma Týka!

YOUTHFULLY YOURS SR

PO

0,0 €

2018-1-SK02-ESC31-002006

SHARE LOCALLY

Youth for Equality

TT

0,0 €
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Projekt v trvaní 9 mesiacov podáva neformálna skupinka 5 mladých ľudí zo Spišskej Belej. Ich cieľom je
skompletizovať práce v podkrovných priestoroch mládežníckeho centra, a tak dopomôcť k rozšíreniu jeho aktivít
pre deti a mládež v rámci mesta. Projekt je zameraný na scitlivovanie miestnej komunity voči znevýhodneným
skupinám (Rómom či sociálne slabším mladým), ktorí budú v priebehu realizácie aktivít začleňovaní do komunity
a aktivít podpornej organizácie. Projekt bude podporovaný aj prostredníctvom skúseného kouča.
Zámerom projektu je prostredníctvom aktivít dobrovolníkov na seminároch, workshopoch a diskusii a
konferenciíí v 6 mestách na Slovensku - BA, TT, NT, PO, RK, KE zvýšiť psychologickú gramotnosť u verejnosti. Na
týchto podujatiach voľných pre verejnosť v 6 miestach na Slovensku prepoja dobrovolníci neformálne
vzdelávanie s témou psychológie, čo je pre mladých ľudí na Slovensku potrebné a zároveň zvýšie vlastné
organizačné a komunikačné zručnosti. Realizácia 6 mesiacov, od 01. 01. 2018 do 30. 06. 2018, Počet
dobrovolníkov 6 + kouč.
Projekt s názvom „Víta vás EduEra!“ sa uskutoční v Medzilaborciach na Slovensku v období od 1. februára do 30.
marca 2018. Činnosti majú priamu súvislosť s hlavným cieľom projektu a to informovať a vzdelávať mladých ľudi v
tomto meste, vytvoriť proaktívnu komunitu mladých ľudí a nadviazať vzťah medzi EduEra a mladými ľuďmi v
Medzilaborciach.

ESC31-Projekty solidarity

2018-1-SK02-ESC31-001987

Komunita Spolu

BB

Juraj Vozar
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0,00 €

