Výsledky rozhodovania o poskytnutí grantu k predkladaciemu termínu 07.05.2020*

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

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

2020-2-SK02-ESC11-002581

Názov projektu

Solidarity: my life attitude

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

Obec

Trstená

Pridelenie
grantu
A

Rozpočet

Popis podporeného projektu

53 922,20 €

V projekte "Solidarity: my life attitude" o.z. V.I.A.C. je zahrnutý pobyt 5 dobrovoľníkov: z Talianska, Grécka, Lotyšska a 2 Slovákov.
Dobrovoľníci dostanú prostredníctvom projektu šancu prežiť dobrovoľnícky pobyt v domácej krajine, ale v medzinárodnom
prostredí. Počas 12 mesiacov (10/2020 - 9/2021) sa dobrovoľníci zapoja do činnosti občianskeho združenia: mládežnícky klub,
školenia, propagácia, aktivity v školách.

2020-2-SK02-ESC11-002523

Strengthening the ties

KERIC

Čadca

A

89 530,00 €

Návrh projektu "Strengthening the ties" je zameraný na medzinárodné dobrovoľníctvo. Projekt predkladá KERIC Slovensko.
Plánované sú vzájomné výmeny celkovo 9 dobrovoľníkov medzi KERIC-om a YOUTH ASSOCIATION DRONI, Gruzínsko a KASA SWISS
HUMANITARIAN FOUNDATION, Arménsko, a to v priebehu 2 rokov trvania projektu. Štyria dobrovoľníci z Arménska a Gruzínska
prídu na Slovensko a 3 slovenskí dobrovoľníci odídu do Gruzínska a dvaja do Arménska.
Projekt počíta s tým, že medzi dobrovoľníkmi budú mladí ľudia s nedostatkom príležitostí.

2020-2-SK02-ESC11-002505

NO LIMITS

Mladiinfo Slovensko

Bratislava

A

54 345,00 €

Cieľom projektu je zapojiť troch mladých ľudí s nedostatkom príležitostí, čo so špeciálnymi potrebami a dvoma sprevádzajúcimi
osobami do dobrovoľníckych aktivít so sociálne znevýhodnenými ľuďmi v bratislavskom Centre rodiny. Projekt má dĺžku 24
mesiacov a vytvára pre dobrovoľníkov možnosti pre rôznorodé aktivity. Ide o inkluzívny projekt.

2020-2-SK02-ESC11-002521

Out of the Shell II.

Bratislavské dobrovoľnícke centrum
(Bratislava Volunteer Centre)

Bratislava

A

9 775,00 €

Projekt "Out of shell II." predkladá koordinujúca organizácia Bratislavské dobrovoľnícke centrum. V rámci projektu bude 1
dobrovoľník z Nemecka hosťovaný 12 mesiacov v organizácii Ulita. Medzi aktivity patrí hlavne práca s deťmi a mládežou v
nízkoprahovom klube/na ulici, administratívna pomoc, organizovanie komunitných aktivít a doplnkovo práca s deťmi v škôlke.
Cieľom projektu je podporiť osobnostný rozvoj dobrovoľníka a nadobudnutie nových kompetencií, prispieť k rozvoji služieb Ulity,
propagovať dobrovoľníctvo na stredných školách, budovať interkultúrne porozumenie.

2020-2-SK02-ESC11-002493

Make a step to a change

INEX SLOVAKIA

Bratislava

A

27 075,00 €

Projektový zámer s názvom "Make a step to a change" predkladá organizácia INEX SLOVAKIA. Ide o dobrovoľnícke aktivity pre troch
zahraničných dobrovoľníkov v rámci ESZ. Aktivity majú trvať 11 mesiacov - od februára do decembra 2021. Dobrovoľnici by sa mali
zapojiť do činnosti organizácie - administratíva, vedenie dobrovoľníckych táborov, ako aj pre aktivity pre iné občianske združenia,
ktoré INEX zabezpečuje.

2020-2-SK02-ESC11-002580

2020-2-SK02-ESC11-002563

2020-2-SK02-ESC11-002557

2020-2-SK02-ESC11-002500

Podpora a pomoc

Miestne združenie YMCA Revúca

Bridges

YMCA na Slovensku

Space for Culture 2020

A4 - ASOCIACIA ZDRUZENI PRE
SUCASNU KULTURU

Volunteering for professional selfdevelopment

Štúdio zážitku - OUTWARD BOUND
SLOVENSKO

Jelšava

Liptovský Mikuláš

Bratislava

Bratislava

A

A

A

A
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72 834,00 €

171 737,00 €

39 400,00 €

17 369,00 €

Projekt Podpora a Pomoc je 24 mesačný dobrovoľnícky projekt žiadateľa YMCA Revúca ktorého akivity prebiehajú od augusta 2020.
Cieľom projektu "Podpora a pomoc" je hostiť 6 dobrovoľníkov zo znevýhodneného prostredia a zapojiť ich do aktivít nízkoprahvého
centra Jordán v Jelšave, a tak ich viesť k aktívnemu občianstvu a zvýšiť ich zamestnateľnosť. Projekt je určený pre mladých ľudí vo
veku 18-30 rokov so základnými komunikačnými schopnosťami v slovenskom jazyku zo Slovenskej republiky. Môže ísť o mladých
ľudí zo sociálne znevýhodneného prostredia, s príslušnosťou k rómskej minorite, so základným vzdelaním,resp. problémami vo
vzdelávaní. Aktivity projektu: tanečný krúžok, klub hier, hodiny anglického jazyka, potravinová pomoc, YMCA čajovňa.
Projekt "Bridges" predkladá YMCA Slovensko v spolupráci s YMCA Revúca. Cieľom projektu je počas 24 mesiacov hostiť 20
dobrovoľníkov zo Španielska, Portugalska, Francúzska, Holandska, Slovenska a Slovinska, ktorí vďaka aktivitám projektu prispejú k
rozvoju a integrácii rómskych komunít. YMCA Slovensko bude hostiť dobrovoľníkov v Komunitnom centre Liptovský Mikuláš a
YMCA Revúca je zriaďovateľom Nízkoprahového centra Jordán v Jelšave, kde budú dobrovoľníci zapojení. V každom z dvoch miest
bude spolu 14 dlhodobých a 6 krátkodobých dobrovoľníkov. Projekt je zameraný na sociálny rozvoj a integráciu marginalizovaných
skupín detí a mládeže od 3-15 rokov prevažne z rómskych komunít. Aktivity projektu: tance, hry, besiedky, potravinová pomoc,
predškolské aktivity, art café, language café, pomoc pri vypracovaní domácich úloh. Hlavným cieľom projektu je sociálne
začlenenie, ktoré bude poskytované odborníkmi s pomocou dobrovoľníkov zo zahraničia, ale aj študentov vysokých škôl
humanitného zamerania zo Slovenska.
"Space for Culture 2020" je 17-mesačný dobrovoľnícky projekt žiadateľa A4 -Asociácia združení pre šúčasnú kultúru. Žiadosť je
podávaná v spolupráci s partnerskými organizáciami ASOCIACION JUVENIL INTERCAMBIA v Španielsku a Comité UCFCV de la Loire
vo Francúzsku. Cieľom projektu je hostiť 4 dobrovoľníkov, zapojiť ich do aktivít priestoru A4, integrovať ich do lokálnych komunít a
poskytnúť im tak priestor na získavanie kompetencií prostredníctvom neformálneho a informálneho vzdelávania a priestor na
interkultúrny dialóg. Aktivity projektu: podpora pri príprave a realizácií kultúrnych podujatí, networkingové stretnutia s
dobrovoľníkmi, tvorba umeleckého mesačníka ZINE, administratívne práce, promo aktivity mediálneho tímu A4 a iné.
"Volunteering for professional self-development" je 18-mesačný projekt, ktorý predkladá STUDIO ZAZITKU - OUTWARD BOUND
SLOVENSKO. Cieľom projektu je poskytnúť dobrovoľníkovi zo znevýhodneného prostredia možnosť rozvoja nových zručností,
kompetencií a poukázať na dôležitosť komunitnej práce a jej následný rozvoj v domovskej organizácii po ročnom dobrovoľníctve v
Nórsku. Všetky vzdelávacie ciele budú slúžiť ako nástroj pre väčšiu šancu na zamestnateľnosť na trhu práce. Ide o výmenu do
hostiteľskej organizácie United World College (UWC) Red Cross Nordic, ktorá sa nachádza v nórskom Flekke. Cieľom je sociálne
začlenenie, ktoré bude podporované 2 tútormi - zo Slovenska a Nórska. Aspekt solidarity sa bude implementovať prostredníctvom
dobrovoľníctva vo vzdelávacích aktivitách pre miestnych študentov, ľudí s nedostatkom príležitostí atď. Dobrovoľník bude po
návrate realizovať podobné aktivity pre svoju komunitu podľa jej potrieb.

ESC 11 - Dobrovoľnícke aktivity

2020-2-SK02-ESC11-002519

Little Seeds of Solidarity II.

Bratislavské dobrovoľnícke centrum
(Bratislava Volunteer Centre)

Bratislava

A

9 775,00 €

2020-2-SK02-ESC11-002570

Young People for Community
Development in Armenia

YOUTHFULLY YOURS SK

Nižný Klatov

A

17 990,00 €

2020-2-SK02-ESC11-002510

BRIDGING THE MINDS

Mladiinfo Slovensko

Bratislava

A

42 774,00 €

2020-2-SK02-ESC11-002517

Inside Leningradskaya & Nizhegorodskaya
oblast

Mladiinfo Dolný Kubín

Dolný Kubín

A

17 108,00 €

2020-2-SK02-ESC11-002615

Malý Berlín ESC project 2020

Publikum.sk

Trnava

A

10 275,00 €

2020-2-SK02-ESC11-002543

Zdieľaj kúsok seba

Miestne zdruzenie YMCA Nesvady

Nesvady

A

53 491,00 €

"Little Seeds of Solidarity II." je dobrovoľníckym projektom predkladaný koordinujúcou organizáciou Bratislavské dobrovoľnícke
centrum (BDC) v Bratislave. Do projektu je zapojená partnerská vysielajúca organizácia s názvom European Intercultural Forum e.V
z Nemecka. Cieľom projektu je zameranie sa na osobný a profesionálny rozvoj dobrovoľníka prostredníctvom zapojenia sa do
denných aktivít v DC Hlavička (hosťujúca organizácia). Cieľom projektu je podporiť osobnostný rozvoj dobrovoľníka a nadobudnutie
nových kompetencií, prispieť k rozvoji služieb detského centra, posilniť miestnu komunitu, s ktorou budú dobrovoľníci pracovať,
budovať interkultúrne porozumenie. Hlavnou činnosťou dobrovoľníka je príprava a realizácia vzdelávacích aktivít pre deti, kreatívne
činnosti, angličtina hrou, praktická starostlivosť o deti vo veku 3-6 rokov, rozvoj detí pomocou hier, pomoc pri organizovaní
sprievodných udalostí pre deti a rodičov.
"Young People or Community and Developement in Armenia" je 17-mesačný dobrovoľnícky projekt žiadateľa "Youthfully Yours SK",
ktorého akivity budú prebiehať od augusta 2020 v meste Jerevan, Arménsko.
Cieľom projektu je hostiť 2 dobrovoľníkov zo Slovenska a vytvoriť tak priestor pre výmenu informácií, skúseností a interkultúrny
dialóg. Aktivity projektu: hodiny jazyka, organizácia aktivít (vianočný trh), kultúrne workshopy, živá knižnica, diskusie.
Projekt „Bridging the minds“ sa skladá z dvoch ročných mobilít 4 dobrovoľníkov/-čiek v Gruzínsku a na Slovensku a jednej
krátkodobej mobility 16 mladých ľudí v gruzínskom meste Rustavi. Projekt má počas 2-ročnej realizácie poskytnúť mladým ľuďom
príležitosť na aktívne trávenie voľného času a zapojuje mladých ľudí s nedostatkom príležitostí.
"Inside Leningradskaya & Nizhegorodskaya oblasť" je 24-mesačný projekt, ktorý predpokladá vyslanie jedného dobrovoľníka na
dlhodobú dobrovoľnícku službu a 15 dobrovoľníkov na krátkodobú aktivitu do organizácie Sfera, ktorá pôsobí v Rusku. V
krátkodobom projekte budú mladí ľudia pracovať v oblasti zvyšovania povedomia o dôležitosti ochrany životného prostredia, v
dlhodobom projekte ide o propagáciu medzinárodného dobrovoľníctva.
„Malý Berlín ESC project 2020“ je názov projektu Európskeho zboru solidarity, ktorý podáva organizácia Publikum sk. Projekt sa
zaoberá témou životného prostredia a rozvoja kultúry.
Dobrovoľnícky projekt od YMCA Nesvady plánuje hosťovať 5 dobrovoľníkov z Ukrajiny, Bieloruska a Rumunska. Dobrovoľníci sa
budú zapájať do aktivít organizácie ako aj aktivít v ZŠ Nesvady. Dobrovoľníci budú vykonávať aktivity pre deti a mládež ako tábory,
rôzne voľnočasové aktivity v nízkoprahovom klube ale aj terénnu sociálnu prácu pre znevýhodnenú mládež. Dobrovoľnícka služba
bude realizovaná v dvoch etapách.

2020-2-SK02-ESC11-002590

Objav čaro Kysúc

SYTEV

Kysucké Nové Mesto

A

27 178,00 €

" Objav čaro Kysúc" je 16-mesačný dobrovoľnícky projekt žiadateľa SYTEV. Cieľom projektu je hostiť 2 dobrovoľníkov z francúzskeho
ostrova Reunion a zapojiť ich do vyučovacieho procesu škôl v Kysuckom Novom Meste a do aktivít klubovne. Témy projektu sú
propagácia a rozvoj solidarity, podpora dobrovoľníctva v regióne Kysuce, prehlbovanie a šírenie povedomia o európskych
hodnotách ako solidarita, rovnosť, demokracia a aktívne občianstvo. Aktivity projektu: športové aktivity, asistencia pri výučbe na
školách, language café, vlastný projekt, aktivity pre deti a mládež v klubovni.

2020-2-SK02-ESC11-002616

Truc sphérique - cultural centre in Europe

TRUC SPHERIQUE

Žilina

A

20 731,00 €

„Truc sphérique - cultural centre in Europe“ je projekt organizácie Truc Spherique. Projekt je zameraný na kultúrny rozvoj a rozvoj
miestnej komunity. Jeho trvanie je plánované od 1.8.2020 do 30.11.2021 a zúčastnia sa ho dve dobrovoľníčky z Francúzska.

Vykročme v ústrety potrebám seniorov

Evanjelicka diakonia ECAV na
Slovensku

18 200,00 €

Projektový zámer "Vykročme v ústrety potrebám seniorov" zameraný na medzinárodne dobrovoľníctvo mládeže podáva
Evanjelicka diakonia ECAV na Slovensku. Žiadateľ má v projekte postavenie koordinátora medzinárodných dobrovoľníkov,
projektovými partnermi sú Stredisko Evanjelickej Diakonie Bratislava, SR ako hostiteľská organizácia a Living Hope, Odessa, Ukrajina
ako vysielajúca organizácia. V priebehu realizácie projektu majú byť hosťovaní 2 ukrajinskí dobrovoľníci, ktorých dobrovoľnícka
činnosť má spočívať najmä v práci so seniormi.

2020-2-SK02-ESC11-002502

Bratislava

A
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2020-2-SK02-ESC11-002560

Learning from History for a Better Future

A.D.E.L. - ASSOCIATION FOR
DEVELOPMENT, EDUCATION AND
LABOUR

Stropkov

N

0,00 €

2020-2-SK02-ESC11-002536

Create an Image of Volunteering II.

Bratislavské dobrovoľnícke centrum
(Bratislava Volunteer Centre)

Bratislava

N

0,00 €

2020-2-SK02-ESC11-002555

Dobrovoľníctvo pre Tvoju budúcnosť

Bratislavské dobrovoľnícke centrum
(Bratislava Volunteer Centre)

Bratislava

N

0,00 €

Vysvetlenie
A

Projekt navrhnutý na podporenie

N

Projekt navrhnutý na nepodporenie
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ESC 21 - Stáže a umiestnenia
ESC 21 - Stáže a pracovné umiestnenia
Číslo projektu

Názov projektu

Žiadateľ

Obec

Pridelenie
grantu

Rozpočet

Popis podporeného projektu
Projekt "DePI-STážisti" je 4-mesačnou stážou v organizácii VÚDPaP. Hlavným cieľom projektu je poskytnúť študentom a
absolventom humanitných odborov príležitosť pre odbornú prax. Stážisti budú zapojení do štandardných aktivít organizácie v
rôznych oblastiach (výskum, odborné činnosti spojené so psychológiou, pedagogikou, špeciálnou pedagogikou alebo logopédiou). V
rámci projektu budú mať stážisti možnosť natáčať rozhovory v teréne, navštíviť partnerské organizácie, prípadne písať blogy,
fejtóny o ich skúsenostiach vo VÚDPaP-e. Konečným cieľom je rozvoj profesijného života stážistov s dôrazom na vzdelávanie, rozvoj
potenciálu a potenciálneho odborného uplatnenia sa na trhu práce. Projekt chce rozširovať možnosti poskytovať kvalitnú prípravu
budúcich odborníkov prostredníctvom stáže vo VÚDPaP-e. Organizácia pracuje s rôznymi skupinami s obmedzenými príležitosťami.
Stážisti budú zo Slovenska.

2020-2-SK02-ESC21-002609

DePI-STÁŽisti

Výskumný ústav detskej
psychológie a patopsychológie

Bratislava

A

22 582,00 €

2020-2-SK02-ESC21-002620

Viva La Valaska

Združenie mladých Rómov

Banská Bystrica

N

0,00 €

Vysvetlenie
A

Projekt navrhnutý na podporenie

N

Projekt navrhnutý na nepodporenie

Strana 5

ESC31-Projekty solidarity
ESC 31 - Projekty v oblasti solidarity
Číslo projektu

2020-2-SK02-ESC31-002558

Názov projektu

Žiadateľ

Obec

Úsmev, prosím!

Andrea Kalužová

2020-2-SK02-ESC31-002599

Letný tábor

Nadácia Rómsky vzdelávací fond,
organizačná zložka zahraničnej nadácie
Roma Education Fund- Roma Oktatási
Alap

Prešov

2020-2-SK02-ESC31-002621

Poď a recykluj

YOUTHFULLY YOURS SK

Nižný Klatov

2020-2-SK02-ESC31-002537

Časopis HMOTA

Časopis HMOTA

Dolný Kubín

Soblahov

Pridelenie
grantu

Rozpočet
Popis Podporeného Projektu

3 296,00 €

Projekt "Úsmev prosím" je 6-mesačný projekt v oblasti solidarity, ktorý realizuje skupina mladých ľudí z Dolného Kubína. Cieľom projektu je dosiahnuť
väčšiu informovanosť spoločnosti o zdravotne znevýhodnených ľuďoch a vytvoriť deťom a mladým ľuďom so zdravotným znevýhodnením priestor,
príležitosť inklúzie do spoločnosti. Ďalším cieľom projektu je väčšia informovanosť verejnosti o ľuďoch so zdravotným znevýhodnením a ukázanie, že aj
títo ľudia dokážu žiť normálny a plnohodnotný život a zároveň poskytnutie možnosti mladým ľuďom stať sa dobrovoľníkmi, ktorí žijú na Orave,
predovšetkým v okolí Dolného Kubína a radi by sa angažovali a nabrali nové skúsenosti.

A

1 000,00 €

Projekt “Summer camp ” vznikol ako reakcia na karanténne opatrenia v dôsledku COVID-19, kedy sa skupina aktívnych štipendistov Rómskeho
vzdelávacieho fondu rozhodla dobrovoľne reagovať na potreby komunít a pomôcť mladším žiakom vo vzdelávaní, ucelení si svojich cieľov a uvažovaní
o budúcej práci. Jeho cieľom je zorganizovať 3-dňový tréning pre 17-20 mladých Rómov a Rómiek pred ukončením stredškolskej dochádzky (3 a 4
ročník SŠ), a podporiť rozvoj ich kompetencií spojených so zvýšením zamestnateľnosti po ukončení dochádzky. Projekt organizuje dobrovoľnícka
skupina pri REF (Roma Education Fund), text projektu je napísaný spoločne so zamestnancami a štipendistami. Úspešná práca na krátkodobom
projekte – organizovanie tábora, by bola prezentovaná ďalším štipendistom, pričom by im bolo aktívne ukázané, že aj mladí Rómovia vedia meniť veci.
Skupina sa tvorí zo siedmych členov. Aktivity: písanie životopisov, živá knižnica, diskusie.

A

6 000,00 €

Projekt „Poď a recykluj“ je solidárnym projektom a žiadateľom je skupina piatich mladých ľudí, študentov dvoch stredných škôl v Košiciach. Trvanie
projektu je plánované od 1.9.2020 do 31.8.2021. V projekte je plánované zapojenie účastníkov s nedostatkom príležitostí. Projekt je zameraný na tému
ekológie, za pomoci informatívnych a praktických workshopov. Cieľom je priviesť mladých ľudí k uvedomeniu si významu ekológie a vlastného vplyvu
na túto problematiku.

6 740,00 €

Projekt "Časopis Hmota" je 12-mesačný projekt v oblasti solidarity, ktorý pripravuje skupina študentov z Trenčína a iných miest a ktorý spája a
zviditeľňuje mladých žurnalistov a umelcov. Ponúka priestor najmä študentom, ktorí radi píšu a tvoria, zdokonaľujú sa v publicistickej tvorbe a zároveň
sú súčasťou komunity ľudí s podobnými záujmami. Projekt predkladá tím 5-ich stredoškolákov, ktorí chcú dosiahnuť podporu kultúry, kultúrnych
hodnôt, vzájomnú spoluprácu s lokálnymi umelcami na Slovensku, poskytnúť podporu začínajúcich autorov s nedostatkom príležitostí a zvýšenie
povedomia o umeleckom prejave mladej generácie a vzdelávať mladých ľudí o rôznych štýloch umenia. Cieľovou skupinou sú mladí ľudia vo veku od 13
do 24 rokov, s nedostatkom príležitostí na rozvíjanie a podporu ich umeleckého talentu a presadenia v kultúrnom odvetví.

A

A

2020-2-SK02-ESC31-002538

Dorast

Dorast

Košice

A

6 740,00 €

Projekt "Dorast" je 12-mesačný projekt mládeže, ktorá spolupracuje s organizáciou DORAST pri cirkevnom zbore ECAV v Košiciach. Jeho cieľom je
odovzdávanie kresťanských hodnôt, vzájomnej solidárnosti a rozvoja kompetencií účastníkov tábora. Dorast sa bude skladať z pravidelných piatkových
stretnutí mladých od 11-15 rokov vedených tímom vedúcich, ktorí majú zhruba od 18 do 25 rokov, tzv. klubov (celodenné spoločné aktivity počas
prázdnin a voľných dní) a spoločných pobytových výletov, ktoré sa budú konať počas hlavných prázdnin trikrát do roka. Aktivity budú smerovať k
rozvoju kritického myslenia, zodpovednosti a empatie. Ide predovšetkým o: informovanosť a výchova, kritické myslenie, tímová spolupráca, empatia a
pomoc druhým. Projekt zabezpečuje 5 dobrovoľníkov. Aktivity: piatkové neformálne stretnutia v klubovni, tvorivé dielne, športové podujatia, 1-dňové
outdoorové akcie, tábory so športovými aktivitami a s aktivitami na rozvoj kompetencií.

2020-2-SK02-ESC31-002529

Mladí komunite

Slovenský skauting, 10. zbor Trstená

Trstená

A

6 888,00 €

Projekt s názvom "Mladí komunite" predkladaný organizáciou "Slovenský skauting, 10. zbor Trstená" bude v trvaní 12 mesiacov. Cieľom projektu je
spoločné budovanie a vytvorenie priestoru pre stretávanie sa mládeže, aktívne trávenie voľného času, rozvíjanie sa a búranie steretypov. Súčasťou
projektu je aj vybudovanie miesta pre mládež pomocou rekonštrukcie nových priestorov. Jednotlivými aktivitami sú akcie zamerané na podporu
pohybu a zdravého životného štýlu, pravidelné stretnutia detí a mladých, týždňový letný tábor, realizácia večerov pre mladých, organizácia programu
pre školy.

2020-2-SK02-ESC31-002591

Náučné chodníky pre všetkých

SYTEV

Kysucké Nové Mesto

A

4 500,00 €

Projekt "Naučné chodníky pre všetkých“ je solidárnym projektom skupiny 5 mladých ľudí, ktorí sú súčasťou mestského parlamentu detí a mládeže v
Kysuckom Novom Meste. Skupina žiada o projekt v rámci organizácie SYTEV. V rámci projektu zamýšľajú mladí ľudia vytvoriť dva náučné chodníky,
jeden spojený s historickými a kultúrnymi miestami, druhy chodník bude v prírode. Do projektu majú byť zapojení dobrovoľníci.

2020-2-SK02-ESC31-002601

Poďme ďalej

Harlekýn

Nižná

A

6 888,00 €

Projekt "Poďme ďalej" je 12-mesačný projekt v oblasti solidarity 5 mladých ľudí z organizácie Harlekýn. Cieľom projektu je v spolupráci s OÚ Nižná,
organizáciami a neformálnymi skupinami, ktoré pracujú s deťmi a mladými ľuďmi v Nižnej vypracovať Strategický plán práce s mládežou v Nižnej a
poskytnúť podporné aktivity mladým aktívnym ľuďom pôsobiacim v regióne tak, aby boli pripravení na úlohu mladých lídrov. Žiadateľ avizuje záujem
zapojiť do projektu mladých ľudí s nedostatkom príležitostí.
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2020-2-SK02-ESC31-002489

SPOLU TO ZVLÁDNEME

Zem Detí - KOŠICE, n.o.

Turňa nad Bodvou

N

0,00 €

2020-2-SK02-ESC31-002585

Nič nie je zadarmo

EduEra

Košice

N

0,00 €

2020-2-SK02-ESC31-002567

Pre:Lud

EduEra

Košice

N

0,00 €

2020-2-SK02-ESC31-002586

Detský zvierací ombudsman

Aliancia združení na ochranu zvierat, o.
z.

Bratislava

N

0,00 €

2020-2-SK02-ESC31-002540

Poď von

Harlekýn

Nižná

N

0,00 €

2020-2-SK02-ESC31-002565

Zelená pre zelenú prírodu!

Obec Leles

Leles

N

0,00 €

2020-2-SK02-ESC31-002617

SMART florbal

SMART florbal

Košice

N

0,00 €

2020-2-SK02-ESC31-002604

Po stopách vedy

Schrödingerove macky

Košice

N

0,00 €

2020-2-SK02-ESC31-002603

Dúha v Košiciach

SAPLINQ, O.Z.

Košice

N

0,00 €

2020-2-SK02-ESC31-002499

Zips Spájanie Generácií

FONS

Harichovce

N

0,00 €

2020-2-SK02-ESC31-002531

EDUkuj!

EduEra

Košice

N

0,00 €

2020-2-SK02-ESC31-002600

Návrat ku koreňom

SYTEV

Kysucké Nové Mesto

N

0,00 €

2020-2-SK02-ESC31-002556

Na ceste k aktívnemu občianstvu v
Európe

YUVA

Partizanske

N

0,00 €

Vysvetlenie
A

Projekt navrhnutý na podporenie

N

Projekt navrhnutý na nepodporenie
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