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Predhovor 3

Predhovor

I s celkovým rozpočtom 885 miliónov Eur na obdobie siedmych rokov program Mládež v akcii chce podporovať 
myšlienku aktívneho európskeho občianstva, solidarity a tolerancie medzi mladými Európanmi a zapojiť ich 
do tvarovania budúcnosti Únie prostredníctvom zvýšenia ich participácie na demokratickom živote spoloč-
nosti.

Program propaguje neformálne vzdelávanie a interkultúrny dialóg medzi európskou mládežou, povzbudzuje 
mobilitu mladých ľudí vnútri i mimo hraníc EÚ a poskytuje im možnosti rozširovať si horizonty a získavať 
hodnotné životné i pracovné skúsenosti.

Program je otvorený všetkým mladým ľuďom vo veku od 15 do 28 rokov (v niektorých prípadoch od 13 do 30). 
Zapojenie mladých ľudí s nedostatkom príležitostí je jednou z kľúčových priorít.

Na dosiahnutie cieľov program podporuje veľké množstvo rôznorodých aktivít prostredníctvom piatich akcií. 
Tieto aktivity zahrňujú Mládežnícke výmeny, Mládežnícke iniciatívy, Európsku dobrovoľnícku službu ako i 
školenia a možnosti sieťovania pre mládežníckych pracovníkov a mládežnícke organizácie.



Akcia 1
Mládež pre Európu
Zameriava sa na podporu aktívneho občianstva, participácie a kreativity mladých ľudí podporovaním 
mládežníckych výmen, mládežníckych iniciatív a projektov mládežníckej demokracie.

Akcia 2
Európska dobrovoľnícka služba
Pomáha mladým ľuďom rozvíjať ich zmysel pre solidaritu prostredníctvom individuálnej či skupinovej účasti 
na neziskových a neplatených dobrovoľníckych aktivitách v zahraničí.

Akcia 3
Mládež vo svete
Zameriava sa na propagáciu partnerstiev a výmen medzi mladými ľuďmi a mládežníckymi organizáciami vo 
svete.

Akcia 4
Systémy podpory mládeže
Zahŕňa rôzne možnosti podpory mládežníckych pracovníkov a mládežníckych organizácií na podporu kvality 
ich aktivít a činností.

Akcia 5
Podpora pre európsku spoluprácu v oblasti mládeže
Podporuje spoluprácu v oblasti mládežníckej politiky na európskej úrovni, hlavne facilitovaním dialógu medzi 
mladými ľuďmi a osobami zodpovednými za mládežnícku politiku. 

Prehľad akcií programu

Prehľad akcií programu4



Implementácia programu 5

Implementácia programu

Program je prevažne implementovaný decentralizovaným spôsobom prostredníctvom siete Národných 
agentúr, ktoré sú zriadené v každej programovej krajine za účelom zabezpečenia užšieho kontaktu s národnou 
realitou žiadateľov. Sprievodca programom Mládež v akcii je k dispozícii na webovej stránke 

a zahŕňa detailný popis a kritériá na schválenie pre každú akciu. www.mladezvakcii.sk 
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Kapitola 1 
Čo sú projekty mládežníckej demokracie?
Definícia:
Projekty mládežníckej demokracie sú novou podakciou 1.3 programu Mládež v akcii (2007 – 2013).
Poskytujú mladým ľuďom príležitosť priamo sa zapojiť do diania v spoločnosti naplánovaním a uskutočnením 
projektu, ktorý bude odrážať princípy neformálneho vzdelávania.
Nabáda mladých ľudí k zapojeniu sa do diania v spoločnosti na miestnej, národnej i európskej úrovni.

Ciele:
Zvýšiť aktívnu participáciu mladých ľudí na živote ich miestneho, regionálneho alebo vnútroštátneho 
spoločenstva alebo na medzinárodnej úrovni podporovaním ich účasti v mechanizmoch zastupiteľskej 
demokracie. Znie to zložito, preto uvádzame niekoľko príkladov.

Konkrétne:
· propagácia zapájania mladých ľudí do účastníckych štruktúr činností rozvíjajúcich všetky druhy 

dialógu medzi verejnými orgánmi a mladými ľuďmi;
· podporné mechanizmy na rozvoj všetkých druhov dialógu, ktoré majú mladých ľudí priviesť bližšie k 

politickému rozhodovaniu;
· rozvíjanie dialógu s mladými ľuďmi, ktorí nie sú členmi organizácií;
· identifikovanie a prekonávanie prekážok, ktoré bránia osobitným skupinám mladých ľudí participo-

vať a podporovať mechanizmy, ktoré povzbudzujú participáciu všetkých mladých ľudí na rozhodo-
vacích procesoch. 

Kritériá:
Kto môže realizovať projekt mládežníckej demokracie?

Partneri:
· nezisková organizácia alebo združenie zriadené v jednej z programových krajín,
· miestny, regionálny alebo vnútroštátny orgán zapojený do práce s mládežou, 



· neformálna skupina mladých ľudí (v prípade neformálnej skupiny preberá zodpovednosť za
predloženie žiadosti a podpísanie grantovej dohody jeden z mladých ľudí skupiny)

· inštitúcia aktívna v práci s mládežou na európskej úrovni

Projekt musí zahŕňať partnerov minimálne z 2 krajín a 2 partnerov v každej krajine.

Účastníci:
· mladí ľudia musia mať od 13 do 30 rokov a zákonný trvalý pobyt v programovej krajine. 
· každý projekt mládežníckej demokracie musí mať minimálne 16 účastníkov.

Aktivity projektu sa musia konať v krajine minimálne jedného z partnerov.
Projekt vrátane prípravy, realizácie, hodnotenia a následných činností musí trvať 3 až 18 mesiacov.

Kto môže podať žiadosť?
Jeden z partnerov preberá rolu koordinátora a žiada príslušnú Národnú agentúru o podporu celého projektu i v 
mene ostatných partnerov.

Kedy sa môže podať žiadosť?
· 1. február
· 1. apríl
· 1. jún
· 1. september
· 1. november

Čo sú projekty mládežníckej demokracie?8
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oprávnené výdavky

Oprávnené náklady

základ financovania suma pravidlo pridelenia

príspevku

povinnosti súvisiace s

vyúčtovaním

náklady na aktivity Priame oprávnené 

náklady

- Cestovné náklady

- Ubytovanie a  

  strava

- Organizácia 

  seminárov, 

  stretnutí,     

  konzultácií, aktivít

- Publikácie, 

  preklady, 

  informačné 

  materiály

- Náklady na ďalšie 

  šírenie a využitie 

  záverov a 

  materiálov

- Ďalšie náklady 

  priamo spojené s 

  realizáciou 

  projektu

Nepriame 

oprávnené náklady

- (7% oprávnených   

  priamych nákladov

Na 

základe 

skutoč-

ných 

nákladov

Do výšky 75% 

celkových nákladov 

projektu

Maximálne do výšky 

25.000 €

Úplne vyúčtovanie 

vzniknutých nákladov 

(kópie faktúr a účtov)

Kópie cestovných 

lístkov/faktúr

Výsledky/úspechy 

projektu opísané v 

záverečnej správe

Prezenčná listina s 

podpismi všetkých 

účastníkov

Všetky doklady treba 

na účely auditu 

uchovávať 5 rokov po 

ukončení projektu



Ako navrhnúť dobrý projekt?

Dobrý projekt z hľadiska obsahu a metodológie?

Kvalita v partnerstve a aktívnom zapojení všetkých partnerov
Partneri musia preukázať schopnosť vytvoriť a realizovať pevné partnerstvo založené na aktívnom a rovno-
cennom zapojení všetkých partnerov za účelom dosiahnutia spoločných cieľov. Partnerské skupiny z každej zo 
zainteresovaných programových krajín by mali predstavovať veľkú rôznorodosť aktérov z rôznych oblastí 
činnosti. Projekt môže zahŕňať napríklad miestne orgány, mimovládne organizácie, združenia, miestne 
iniciatívy atď.

Kvalita prípravnej fázy
Počas tejto fázy by sa partneri mali zhodnúť na základnej spoločnej téme projektu mládežníckej demokracie. 
Mali by si premyslieť rozdelenie úloh, aktivít v programe, pracovných metód, profilu účastníkov, praktické 
zabezpečenie projektu (miesto, doprava, ubytovanie, pracovné materiály, jazyková podpora a pod.).

Kvalita programových aktivít
Aktivity programu musia byť jasne špecifikované, realistické, vyvážené a prepojené s cieľmi projektu a cieľmi 
programu Mládež v akcii. 

Kvalita hodnotiacej fázy
Partneri a účastníci projektu musia byť zahrnutí do priebežného i záverečného hodnotenia projektu. 
Záverečné hodnotenie by malo umožniť zhodnotiť, či sa podarilo naplniť ciele projektu ako i očakávania 
účastníkov a partnerov. Zároveň by malo hodnotenie zvýrazniť, čo sa účastníci prostredníctvom projektu 
naučili.

Téma spoločného záujmu a jej prispôsobenie skupine účastníkov
Projekt by mal mať jasný tematický koncept, ktorý chcú partneri spolu rozvíjať. Téma musí byť zapracovaná do 
konkrétnych denných aktivít projektu mládežníckej demokracie.

Čo sú projekty mládežníckej demokracie?10
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Používanie metód neformálneho vzdelávania
Projekt by mal využívať princípy neformálneho vzdelávania. Vo všeobecnosti by mal byť projekt založený na 
interkultúrnom učení, ktoré podporuje kreativitu, aktívnu participáciu a iniciatívnosť. 

Aktívne zapojenie účastníkov projektu
Aktivity projektu ako i použité pracovné metódy by mali zapájať účastníkov v najvyššej možnej miere.

Sociálny a osobnostný rozvoj účastníkov
Projekt by mal umožniť účastníkom zvýšiť si sebadôveru.

Interkultúrna dimenzia
Projekt mládežníckej demokracie by mal rozvíjať pozitívne povedomie mladých ľudí o iných kultúrach, 
podporovať  interkultúrne stretnutia a dialóg medzi mladými ľuďmi z rôznych kultúr a zázemí.

Európska dimenzia
Projekty mládežníckej demokracie by mali prispieť k vzdelávaciemu procesu mladých ľudí a ich povedomí o 
Európskom / medzinárodnom kontexte, v ktorom žijú.

Dobrý projekt z hľadiska dopadu? 
Dopad, multiplikačný efekt a následné aktivity projektu
Partneri by sa mali maximálne snažiť zahŕňať ďalších ľudí do projektu (zo susedstva, z okolia, kde sa konajú 
aktivity a pod). Multiplikačný efekt sa dá dosiahnuť napríklad presvedčením ďalších aktérov, aby využívali 
výsledky projektu mládežníckej demokracie v novom kontexte. Partneri i účastníci by sa mali priebežne 
zamýšľať aj nad potenciálnymi následnými aktivitami po skončení projektu.

Viditeľnosť projektu a programu Mládež v akcii
Viditeľnosť projektu: pripravovanie plagátov, propagačných materiálov (tričká, čiapky, tašky, perá a pod.), 
SMS-ková súťaž, pozývanie reportérov, vydávanie tlačových správ, článkov, webstránky, miestne noviny, 



vytvorenie fotogalérie či blogu na internete a podobne.
Viditeľnosť programu Mládež v akcii: používať oficiálne logo programu, semináre a konferencie, diskusie 
organizované v rôznych úrovniach (miestna, regionálna, národná, medzinárodná).

Šírenie výsledkov projektu a ich ďalšie využitie
Organizovanie verejných podujatí (prezentácie, konferencie, workshopy), vytvorenie audio-vizuálneho 
produktu (CD, DVD), vytvorenie dlhodobej spolupráce s médiami (vystúpenia v rádiu, televízii, interview, 
príspevky do tlače, zúčastnenie sa na rôznych programoch v rádiu či TV), vytvorenie informačných materiálov 
(brožúry, informačné letáky, manuály dobrej praxe) vytvorenie internetového portálu a podobne.

Čo sú projekty mládežníckej demokracie?12



„Forget the past, Think 

about Future“

„Zabudni na minulosť, 

mysli na budúcnosť“

 Príklady projektov mládežníckej demokracie na Slovensku 13

Dátum: 1.  7.  2009 – 1.  9.  2010

Žiadateľ: Študentský parlament mesta Košíc (ŠPMK)

Partneri: 
Študentský parlament mesta Košíc
Centrum voľného času – Regionálne centrum mládeže
Študentská rada mesta Miskolc (Maďarsko)
Pedagogický inštitút Miskolc (Maďarsko)

Myšlienka projektu:
Na stretnutiach študentského parlamentu ako jeden z najvypuklejších problémov identifikovali zhoršenie 
vzťahov medzi študentmi slovenskej a maďarskej národnosti. V poslednej dobe začali byť členovia maďarskej 
menšiny odsúvaní na bočnú koľaj a zástupcovia parlamentu mali pocit, že i pod vplyvom nezmyselných 
politických šarvátok a podpore médií sú tieto problémy vytvárané umelo. Členovia parlamentu sa stretávajú s 
nenávistnými a xenofóbnymi reakciami svojich rovesníkov a zistili, že podobný problém je i v Maďarsku. 
Snaha zamedziť vytváraniu priepastí medzi študentmi slovenskej a maďarskej národnosti ich doviedla k 
myšlienke tohto projektu.

Ciele:
· začať na školách v regiónoch otvorenú diskusiu o rasizme a xenofóbii ako i pravidelne organizovať 

stretnutia s odborníkmi na oblasť ľudských práv a boja proti xenofóbii
· zorganizovať stretnutia s politikmi a otvoriť diskusiu o problémoch v slovensko-maďarských 

vzťahoch
· prispieť k vzájomnému spoznávaniu regiónov a vytvoriť pravidelnú spoluprácu
· zrealizovať spoločné školenie o demokracii, aktívnej participácii, európskom občianstve a na jej 

základe zorganizovať 2 stretnutia v prihraničnej oblasti zamerané na spoluprácu a podporu 
spoločných aktivít pre mládež do budúcnosti

Kapitola 2
Príklady projektov mládežníckej demokracie na Slovensku



· Zrealizovať spoločné zasadnutie parlamentov systémov modelového zasadnutia Európskeho 
parlamentu a neskôr vytvoriť parlament spoločný, ktorý by slúžil ako platforma pre budúcu 
spoluprácu ako i dobrý príklad, že takáto spolupráca v oboch krajinách môže fungovať

„Rozuzlenie“
Dátum: 1.  2.  2009 – 1.  4.  2010
Žiadateľ: Centrum voľného času Stará Ľubovňa

Partneri:
Mesto Stará Ľubovňa
Mesto Kežmarok
Mesto Nowy Sacz (Poľsko)
Mesto Nowy Targ (Poľsko)
Mládežnícky parlament Stará Ľubovňa
Mládežnícky parlament Kežmarok
Stowarrzyszenie milośnikov Nowy Sacz (Poľsko)
Študentský parlament Nowy Targ (Poľsko)

Myšlienka projektu:
Myšlienka spolupráce mládežníckych parlamentov a partnerských miest Nowy Sacz a Stará Ľubovňa vznikla v 
roku 2007, na spoločných seminároch a školeniach. Postupne sa vytvoril kvalitný tím aktívnych mladých ľudí v 
meste Stará Ľubovňa, ktorý inicioval ďalších mladých, ktorí majú záujem riešiť problémy mladých a o mladých 
na verejnosti. Po roku aktívnej činnosti mládežníckeho parlamentu Stará Ľubovňa sa zlepšil prejav účastníkov 
vo verbálnej i neverbálnej komunikácii a prelomila sa bariéra nezáujmu o veci verejné. Samotní mladí ľudia 
vyjadrili potrebu participovať na živote miest, v ktorých žijú a realizovali vlastné myšlienky a nápady v meste. 
Spolu so zástupcami miest sa prehodnotil strategický plán a navrhli sa aktivity do plánu práce s mládežou. 

14 Príklady projektov mládežníckej demokracie na Slovensku



„IT´S YOUR CHOICE – USE 

YOUR VOICE“

„Je to tvoja voľba – použi 

svoj hlas“

 Príklady projektov mládežníckej demokracie na Slovensku 15

Preto by sme chceli ísť ešte ďalej a rozvíjať rozhodnosť, samostatnosť a iniciatívu mladých ľudí, vybudovať 
aktívne demokratické občianstvo a prelomiť komunikačnú bariéru medzi občanmi a zástupcami miest Stará 
Ľubovňa, Kežmarok, Nowy Sacz a Nowy Targ.

Ciele: 
· zosieťovať skupiny mladých ľudí partnerských miest, mládežníckych organizácií a verejných 

činiteľov pracujúcich s mládežou
· prostredníctvom diskusií otvoriť témy ako dobrovoľníctvo, participácia, demokracia a vytvoriť 

konkrétne návrhy riešenia problémov mladých ľudí na lokálnej úrovni
· vymeniť si skúsenosti a dobré príklady a rozvinúť ich v ďalších mestách
· zapojiť aspoň 25% všetkých mladých v mestách do aktivít projektu
· spájať mládež z rozličných sociálnych vrstiev

Termín: 1.  2.   2009 – 30.  8.  2009
Žiadateľ: Centrum voľného času – Regionálne centrum mládeže

Partneri: 
Centrum voľného času – Regionálne centrum mládeže
Úlet – občianske združenie
Ufficio Scambi Internazionali (samospráva Taliansko)
Apieffe – Agenzia per la formazione (organizácia Taliansko)
UNG Vagabond (organizácia Švédsko)
Eksjo Municipality (samospráva Švédsko)
Orfeas (organizácia Grécko)
Youth councils of municipality VOCHA and VELO (verejná inštitúcia Grécko)



Myšlienka projektu:
Od roku 2006 sa CVČ RCM venuje práci so študentmi a školami v oblasti žiackych školských rád a pre ich členov 
organizujeme akreditované školenia. V rámci prípravy na školenia a samotnej realizácie aktivít sme zistili, že 
mladým ľuďom chýba motivácia na prácu v takýchto radách a berú ich skôr ako formálne inštitúcie, od ktorých 
nikto nečaká reálne fungovanie. Majú problémy v komunikácii, vo vystupovaní na verejnosti (rétorika, 
sebadôvera a pod.), nedostatky v poznaní volebného systému a celkovo sa do volieb zapájajú len minimálne (o 
čom svedčí veľmi nízka účasť mladých ľudí vo voľbách vo všetkých partnerských krajinách – ešte horšie ako na 
národnej úrovni je účasť mladých ľudí vo voľbách na regionálnej/lokálnej úrovni). Aj preto sme sa rozhodli 
spoločne vytvoriť predkladaný projekt. Jednou zo základných predpokladov úspešnej a demokratickej Európy 
je poznanie demokratických pravidiel a procesov. Mladí ľudia v dnešnej dobe podľa prieskumov 
Eurobarometra a niektorých národných prieskumov nemajú záujem o politický život a ani o dianie v politike. V 
mnohých prípadoch vôbec nevedia ako fungujú lokálne zastupiteľské inštitúcie a ešte menej informácií majú o 
európskych orgánoch. Spoločne s partnermi sme sa zhodli na tom, že žiacke školské rady alebo študentské rady 
sú jednou z prvých príležitostí pre mladých ľudí, ako môžu spoznávať fungovanie zastupiteľskej demokracie.  
 
Ciele:
· spoznať situáciu v žiackych školských radách/študentských radách v krajinách zúčastnených na 

projekte
· vzájomne si pravidelne vymieňať informácie a praktické skúsenosti z práce v radách a z práce s 

mladými ľuďmi v oblasti aktívnej participácie a zapojenia mladých ľudí
· podporovať aktívnu participáciu mladých ľudí na verejnom živote
· podporovať štruktúrovaný dialóg v Európe a v SR (medzi inštitúciami a mladými ľuďmi)
· vytvoriť predpoklady pre spoluprácu a podporovať spoluprácu medzi školskými radami a miestnou 

samosprávou
· podporovať demokratické a občianske povedomie mladých ľudí
· podporovať uvedomovanie si európskeho občianstva u mladých ľudí ako i aktívnu participáciu 

mladých ľudí na živote školy a miestnej komunity
· podporovať účasť mladých ľudí vo voľbách na lokálnej, národnej a európskej úrovni (voľby do 

Európskeho parlamentu v r. 2009)

 Príklady projektov mládežníckej demokracie na Slovensku16
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IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže je príspevková organizácia Ministerstva školstva Slovenskej republiky, 
aktívna v oblasti práce s mládežou. Jej poslaním je pripravovať, organizovať a vyhodnocovať opatrenia na 
podporu a rozvoj práce s mládežou a prispievať tak k praktickému uplatňovaniu cieľov koncepcií štátu v 
oblasti politiky voči mládeži v SR. 
V rámci svojho poslania Iuventa:
· zabezpečuje rozvoj a uznávanie výsledkov neformálneho vzdelávania v práci s mládežou
· pripravuje podklady a koncepčné materiály v oblasti plnenia koncepcií mládežníckej politiky
· pripravuje, organizuje a vyhodnocuje výskumné, metodické, informačné a konzultačné projekty na 

podporu a rozvoj práce s mládežou
· podporuje mládežnícke dobrovoľníctvo
· vydáva publikácie pre oblasť práce s mládežou
· realizuje výskumy v oblasti mládeže
· podporuje zapojenie mládeže s nedostatkom príležitostí
· podporuje plnenie európskych smerníc a odporúčaní pre prácu s mládežou
· zabezpečuje európske (Mládež v akcii) a národné (ADAM) dotačné programy pre oblasť podpory a 

rozvoja práce s mládežou
· koordinuje predmetové olympiády
· vykonáva servis pre komisie zriaďované ministerstvom pre oblasť práce s mládežou
· realizuje aktivity vzdelávacieho charakteru v rámci neformálneho vzdelávania
· spolupracuje s relevantnými subjektmi

Cieľovými skupinami aktivít sú pracovníci s deťmi a mládežou, pracovníci samospráv zodpovední za mládež, 
mladí výskumníci, pedagogickí pracovníci zo školských zariadení, členovia občianskych združení detí a 
mládeže a široká verejnosť. 

Kapitola 3
IUVENTA



IUVENTA je Národnou agentúrou programu Európskej únie Mládež v akcii, ktorá tento program administruje. 
Program Mládež v akcii sa zameriava hlavne na medzinárodné projekty založené na princípoch neformálneho 
vzdelávania a dotýkajúce sa priorít kultúrnej diverzity, európskeho občianstva, participácie a mladých ľudí s 
nedostatkom príležitostí.

IUVENTA je zároveň národným partnerom európskej informačnej siete pre mládež EURODESK, ktorá 
poskytuje množstvo zaujímavých aktuálnych informácií o možnostiach pre mladých ľudí.

 IUVENTA18
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Po prečítaní nasledujúcich riadkov pochopíte, že najdôležitejšou časťou v projekte a v projektoch mládežníckej 
demokracie špecificky je zodpovedne pristúpiť k prípravnej fáze a v celom procese dbať na zapojenie (partici-
páciu) všetkých partnerov. 

KROK 1
Uskutočnite analýzu potrieb vašej cieľovej skupiny vo vašom regióne (okolí). Toto je začiatočný bod vášho 
projektu (môžete napríklad využiť SWOT analýzu – analýzu silných, slabých stránok, výziev a ohrození). 
Myšlienka projektu by mala odzrkadľovať reálnu potrebu v spoločnosti (nielen vašu) – ukazuje, že takýto 
projekt je skutočne potrebný.

KROK 2
Definujte si ciele. Ciele opisujú želaný stav, ktorý by ste chceli prostredníctvom projektu dosiahnuť. Mali by byť 
dostatočne špecifické, merateľné, realistické a dosiahnuteľné v danom čase.

KROK 3
Vaši partneri budú z rôzneho zázemia a rozličných kultúr. Uistite sa, že každý má svoju rolu a všetci súhlasia so 
stanovenými cieľmi (prípadne ich prispôsobte).

KROK 4
Rozviňte svoj nápad a skontrolujte, či ste zohľadnili kvalitatívne kritériá, ktoré sú uvedené v Sprievodcovi 
programom Mládež v akcii

KROK 5
Vytvorte si s partnermi vlastný časový harmonogram krok po kroku. To vám pomôže zistiť, či vaša metodoló-
gia a naplánované aktivity skutočne vedú k stanoveným cieľom. 

KROK 6
Zodpovedne odhadnite finančné náklady projektu. Toto je začiatočným bodom pre hľadanie spolufinancova-

Kapitola 4
Plánovanie projektu – teraz je rada na tebe (vás)



nia. Vysvetlite svojim potenciálnym sponzorom a partnerom, prečo je daný projekt potrebný a čo jeho 
implementáciou chcete zmeniť. 

Ak by ste sa o projektovom manažmente chceli dozvedieť viac, prípadne chceli viacej informácií práve o 
projektoch mládežníckej demokracie, pozrite sa na plánované školenia na ,  alebo 

 prípadne napíšte priamo do Národnej agentúry programu Mládež v akcii.

Kvalitatívne kritériá
„Checklist“

Participatívne pracovné metódy
Je z projektu jasné zapojenie mladých ľudí do projektu? 
Odpovedá projekt na ich potreby a záujmy?
Plánujú sami mladí ľudia realizovať tento projekt?

 Neformálne vzdelávanie
Sleduje projekt princípy neformálneho vzdelávania?
Prispieva projekt k rozvoju a vzdelávaniu mladých ľudí?
Umožní projekt účastníkom naučiť sa niečo o medzinárodnom a medzikultúrnom kontexte, v ktorom žijú?
Dáva projekt možnosť mladým ľuďom lepšie porozumieť národným a európskym štruktúram zastupiteľskej 
demokracie?

Rôznorodosť aktérov a vytváranie sietí
Sú partneri projektu z dostatočne rôznorodých oblastí (napríklad miestna samospráva, občianske združenie, 
mestské inštitúcie...)?
Je jasné že projekt bol pripravovaný v spolupráci so všetkými partnermi?
Umožňuje projekt partnerom vymieňať si nápady, metódy a skúsenosti na poli mládežníckej participácie?

www.eurodesk.sk
www.iuventa.sk

, 
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Dopad
Odpovedá projekt na špecifické potreby a záujmy lokálnych komunít, v ktorých partneri pôsobia?
Bude mať projekt dlhodobý dopad na miestnej a európskej úrovni?
Zvýši projekt povedomie o koncepte aktívneho občianstva a participácie mladých ľudí?

Európska dimenzia a priority programu Mládež v akcii
Pomáha projekt účastníkom porozumieť ich miestu ako súčasti dneška i budúcnosti Európy?
Dotýka sa projekt tém európskeho záujmu prípadne propaguje európske hodnoty? Odzrkadľujú sa v projekte 
všeobecné záujmy európskej spoločnosti alebo projekt využíva skúsenosti z iných európskych krajín?
Zameriava sa projekt na niektorú zo všeobecných priorít programu Mládež v akcii (napríklad participácia 
mladých ľudí, kultúrna diverzita, európske občianstvo, zapojenie mladých ľudí s nedostatkom príležitostí)?

Inovácia
Je projekt niečim novým či inovatívnym pre účastníkov či ľudí zapojených do projektu?
Je projekt niečím novým pre miestne komunity, ktoré sú do projektu zapojené?
Využíva projekt nové participatívne metódy?

Hodnotenie a následné aktivity
Hodnotia účastníci i partnerské skupiny proces implementácie projektu priebežne?
Ráta projekt s aktivitou či metódou na odmeranie efektu po jeho implementácii?

Viditeľnosť projektu a šírenie jeho výsledkov
Sú súčasťou projektu aktivity či spôsoby, ako zvýrazniť podporu programu Mládež v akcii?
Zahŕňa projekt plán ako dostať do povedomia širšej verejnosti výsledky a úspechy projektu (tlačová správa, 
publikácia s výsledkami, blog, multimediálne nástroje...)?

Plánovanie projektu – teraz je rada na tebe (vás)
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