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Číslo projektu Názov projektu Subjekt
Obec 

/mesto
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Rozhodnut

ie 

Výberovej 

komisie

Popis podporeného projektu

SK-11-E2-2012-R1 Water and air in move
CVČ - Regionálne 

centrum mládeže
Košice 24 558,00 € ÁNO

Centrum voľného času - Regionálne centrum 

mládeže organizuje multilaterálnu mládežnícku  

výmenu o počte 4 partnerov (IT, EL, ES). Výmena 

sa mákonať v Kysaku pri Košiciach v 23.-

30.7.2012. Hlavnou témou projektu je globálna 

zmena životného prostredia a ako táto zmena 

pôsobí na zmenu počasia. Prostredníctvom aktivít 

by mali účastníci nadobudnúť vedomosti 

prostedníctvom neformálneho vzdelávania o 

hrozbe globálneho otepľovania a aby sa mladí 

ľudia nad touto hrozbou zamýšľali a prispeli k 

eliminácii tohto problému.

SK-11-E5-2012-R1 Sport can be fun. LIPTOVIUM - NS Žilina 28 685,00 € ÁNO

NS mladých ľudí z Ružomberka predkladá projekt 

multilaterálnej mládežníckej výmeny, ktorá sa má 

uskutočniť v júli 2012 v trvaní 9 dní. Projektu sa 

má zúčastní 44 mladých ľudí (SK-11, ES-11, DK-11, 

ISL-11) prevažne vo veku 15-18 rokov. Témou 

projektu je vplyv životného štýly mladých na ich 

fyzické a duševní zdravie a rozvoj. Cieľom 

projektu je pouvažovať nad využívaním voľného 

času, životnom štýle mladých ľudí a jeho vplyve 

na zdravie a rôzne aspekty života a získanie 

poznatkoch o iných krajinách. Šport bude 

využívaný ako hlavný prostriedok neformálneho 

vzdelávania. V programe aktivít je zahrnutá aj 

diskusia so športovým lekárom, športovcami, 

športová aktivita v meste spojená s 

prezentovaním projektu a aktivity na priblíženie 

jednotlivých krajín, kultúr a typických športov. 

Žiadateľ uvádza, že skupina sa sformovala v lete 

2011 so záujmom zapojiť sa do programu MvA, 

vedúci skupiny má však už bohaté skúsenosti s 

realizáciou mládežníckych výmen. Projekt má byť 

súčasťou dlhodobého partnerstva s cieľom 

následne realizovať recipročné mládežnícke 

výmeny v partnerských krajinách.  

SK-11-E6-2012-R1 Unemployment is not for us RFB - NS Žilina 16 450,00 € ÁNO

RFB zo Sučian je NS mladých ľudí, ktorá sa 

zaoberá zlepšovaním životného a spoločenského 

prostredia vo svojom okolí. Organizujú detské 

tábory, sústredenia, školenia animátorov a pod. V 

spolupráci s Centrom kariérneho poradenstva 

pomáhajú oslovovať mladých nezamestnaných 

ľudí, posúvať informácie o ich možnostiach a 

organizovať stretnutia a prednášky na dané témy. 

Zaoberajú sa aj porovnávaním situácie a možností 

ich rovesníkov v iných krajinách. Preto sa rozhodli 

zorganizovať trilaterálnu mládežnícku výmenu, 

cieľom ktorej má byť spoznanie možností, aké 

poskytuje spoločnosť mladým ľuďom a porovnať 

si poznatky, postoje a skúsenosti s rovesníkmi z 

iných krajín. Budú sa zaoberať témami 

ako:možnosti ďalšieho štúdia, vyhľadávanie 

pracovných ponúk v EU, komunikácia s 

agentúrami, žiadosť o pracovné miesto, pracovný 

pohovor, založenie živnosti, výhody a nevýhody 

SZČO, stáže, rekvalifikácie, vzdelávacie programy 

EU atď. Výmeny, ktorá ma trvať 10 dní sa má 

zúčastniť 45 mladých ľudí a 6 vedúcich zo 

Slovenska, Čiech a Poľska. 

Akcia 1.1 - Mládežnícke výmeny



SK-11-E8-2012-R1 Freedom from the On - line World Gymkaci - NS Prešov 9 975,00 € ÁNO

Žiadateľom multilaterálnej výmeny je neformálna 

skupina Gymkáči zo Sabinova ktorá sa od roku 

2004 venuje organizovaniu a zúčastňovaniu sa 

výmien mládeže. Členmi tejto skupiny sú mladí 

ľudia vo veku 15-19 rokov. Projekt je 

pokračovaním multilaterálnej výmeny, ktorá sa 

uskutočnila v auguste 2010 v Anglicku a bola 

výsledkom partnerstva, ktoré vzniklo na 

medzinárodnom školení ATOQ vo Fínsku 2007. 

Výmena sa má uskutočniť v lete roku 2012 v obci 

Lúčkka-Potoky a trvať má 9 dní. Okrem Slovenska 

sa jej majú zúčastniť mladí ľudia z Poľska, 

Španielska a Veľkej Británie o celkovom počte 40 

účastníkov vo veku 15 - 19 r. Hlavnými témami 

výmeny sú životné prostredie a vzdelávanie 

prostredníctvom športu a aktivít v prírode. Cieľov 

je niekoľko: vedomie/poznanie ako byť šetrný k 

životnému prostrediu, ako sa podieľať na takej 

činnosti ktorá by nemala negatívny dopad na 

životné prostredie, ako zamerať pozornosť 

mladých ľudí na outdoorové aktivity a ukázať im, 

že voľný čas možno tráviť aktívne 

prostredníctvom rôznych outdoorových a 

športových aktivít, ako poukázať na negatívne 

faktory, ktoré ovplyvňujú športový výkon, taktiež 

sa naučiť, ako robiť z recyklovaných materiálov 

hračky a iné. Výmena pozostáva z celého radu 

SK-11-E11-2012-R1 A Healthy Body is a Healthy Mind”
Rada mládeže 

Trnavského kraja
Trnava 17 868,00 € ÁNO

Rada mládeže Trnavského kraja, združenie 

detských a mládežníckych organizácií  pôsobiacich 

na území Trnavského kraja, podala projekt, ktorý 

by mal trvať 3 a pol mesiaca. Samotné aktivity 

budú trvať 6 dní. Je to bilaterálna výmena  a 

žiadeteľ nie prvoaplikant. V roku 2011 mal 

podporenú  výmenu.  Hlavnou témou projektu je 

zdravý životný štýl s cieľom motivovať mladých 

ľudí k využívaniu outdoorových aktivít pri trávení 

voľného času v každodennom živote a zároveň 

naučiť ich prijať tieto aktivity ako súčasť svojho 

života a šíriť to ďalej. Výmeny sa zúčastní 40 

účastníkov vrátane vedúcich skupín. Počet 

mladých ľudí s nedostatkom príležitostí priamo 

zapojených do projektu je 23.  

SK-11-E13-2012-R1
Young citizen in the midle of the 

Europe
Young citizen - NS Košice 16 736,00 € ÁNO

Projekt  predkladá neformálna skupina Young 

citizen z Košíc. Žiadateľ je prvopalikant. Členov 

neformálnej skupiny spája rovnaký postoj k 

európskemu občianstvu a participácii na 

verejnom živote (pravidelne organizujú diskusné 

večery a neformálne prednášky týkajúce sa 

rôznych aktuálnych a celospoločenských 

problémov). Predkladaný projekt je multilaterálna 

mládežnícka výmena (SK - 9, FR - 9, BG - 9, DE - 9) 

s trvaním 10 dní. Hlavnou témou projektu je 

Európska únia a participácia mladých ľudí na 

občianskom živote v nej. Cieľom projektu je 

výmena informácií a skúseností  o euroústave, 

eure a eurovoľbách. Podstatou aktivít projektu je 

zamerať sa na spojitosti a odlišnosti názorov 

mladých ľudí na európsku problematiku a to 

formou prvkov neformálneho vzdelávania 

(dialógu, rolových hier, prezentácií...)  



SK-11-E14-2012-R1
Nechajme kultúru rozprávať / Let 

the culture speak
Priatelia POLIS - NS Košice 16 840,00 € ÁNO

Projekt predkladá neformálna skupina 7 mladých 

ľudí študujúcich na vysokých školách v Košiciach a 

v Prešove. Skupinu spájajú spoločné záujmy ako 

cestovanie, kultúra, vzdelávanie a zábava. Váčšina 

členov bola zapojená do aktivít v rámci 

Európskeho roka dobrovoľníctva. Predkladaný 

projekt je multilaterálna mládežnícka výmena (SK-

9, HR-9, PL-9, UK-9), ktorá sa má uskutočniť v 

Prešove s trvaním 10 dní. Hlavnou témou je 

kultúra a interkultúrne učenie, cieľom projektu je 

poukázať na skryté formy a prejavy odlišných 

kultúr, podporiť spoznávanie iných kultúr, 

poukázať na odlišnosť hodnôt a potrebu 

rešpektu. Aktivity projektu: aktivity na 

interkultúrne učenie, prezentácie trávenia času v 

jendotlivých krajinách, workshopy a diskusie na 

tému projektu, návšteva Kulturparku v Košiciach a 

iné. 

SK-11-E16-2012-R1 All inclusive ****
Nadácia Krajina 

harmónie
Žilina 10 420,00 € ÁNO

Poslaním Nadácie krajina Harmónie je vytvárať 

podmienky pre spoločné aktivity ľudí s 

postihnutím aj bez postihnutia za účelom 

nájdenia si svojho miesta v komunite. Nadácia od 

r. 1990 pripravuje aktivity pre zdravých a 

zdravotne postihnutých mladých ľudí. Jednou z 

týchto aktivít má byť aj predložený projekt, na 

ktorom si chcú mladí ľudia spoločne položiť a 

hľadať odpovede na otázky: kto akú cestu prešiel, 

kam chce dôjsť, čo pre neho znamená byť 

začlenený, kde sa cíti dobre a ako to vidia iní 

ľudia. Zároveň ním  chcú podporiť aktívnu 

participáciu a rozvoj zručností znevýhodnených 

mladých ľudí, ktoré im pomôžu byť rovnocennými 

občanmi. Na projekte, ktorý sa má uskutočniť v 

Žiline, bude počas 10-tich dní participovať 20 

účastníkov + 4 vedúci  zo Slovenska, Čiech, 

Talianska a Portugalska z čoho polovica z nich 

budú postihnutí mladí ľudia.

SK-11-E19-2012-R1 BOXES

Mládežnícky 

parlament mesta 

Stará Ľubovňa MPSL

Prešov 22 050,00 € ÁNO

Predkladateľom projektu je Mládežnícky 

parlament Stará Ľubovňa (MPSL). Ide o skupinu 9 

mladých ľudí, ktorých cieľom je aktivizácia 

ostatných mladých ľudí a ich participovanie na 

činnostiach rôzneho charakteru. Skupina vo veku 

16 - 22 rokov plánuje uskutočniť medzinárodnú 

multilaterálnu výmenu mládeže s partnermi z 

Francúzska, Portugalska, Švédska a Maďarska. 

Výmena by mala prebiehať v Červenom Kláštore v 

národnom parku Pieniny a počas 10 dní bude 

celkovo 45 mladých ľudí tvoriť, prezentovať a 

diskutovať o kooperácii mládeže a vytváraní 

podmienok pre mladých, ktorí majú kvôli svojmu 

ekonomickému a sociálnemu postaveniu problém 

s integráciou. Myšlienka projektu sa vyvinula 

počas medzinárodnej mládežníckej výmeny v 

Maďarsku, ktorá bola zameraná na odbúravanie 

predsudkov a stereotypov. Tematika chudoby a 

marginalizácie je teda nadstavbou a 

pokračovaním tohto projektu. Cieľom výmeny 

bude rozvíjanie solidarity a presadzovanie 

tolerancie medzi mladými ľuďmi. 

Prostredníctvom prieskumov, prezentácií, 

workshopov, diskusii, dramatizácie a vzájomného 

spoznávania plánujú účastníci výmeny hľadať 

spoločné definovanie chudoby a možnosti ako 

integrovať mladých ľudí zo sociálne slabšieho 



SK-11-E21-2012-R1
Športom k zdravému životnému 

štýlu

Neformálne 

združenie Victorius
Trenčín 15 540,00 € ÁNO

Projekt predkladá Neformálne združenie 

Victorius. Ide o prvoaplikanta, skupinu mladých 

ľudí z Nemšovej, ktorí sa venujú prevažne 

športovým a turistickým aktivitám. Predložený 

projekt je bilaterálnou výmenou Slovenska (29+2) 

a Chorvátska (27+2). Hlavnou témou je zdravý 

životný štýl. Cieľom je "upriamiť pozornosť 

mladých ľudí na problematiku zdravého 

životného štýlu" a venovať sa "prínosu športových 

aktivít na zdravý životný štýl". Medzi hlavné 

aktivity patrí športové aktivity (vrátane 

hodnotenia ich významu), výlety, prezentácie, 

diskusie, hry.

SK-11-E23-2012-R1
Inklúziou k zdravému životnému 

štýlu
SPORTISIMO - NS Trenčín 17 805,00 € ÁNO

Neformálna Skupina Sportisimo podáva projekt 

mládežníckej výmeny pdo názvom Inklúziou k 

zdravému životnému štýlu. Ide o trilaterálnu 

výmenu (SK, CZ, AT) s podtom účastníkov 54. 

Hlavnou témou celého projektu je zdravie, zdravý 

životný štýl mladých ľudí. Cieľom projektu je 

mladých ľudí neformálnym vzdelávaní naučiť k 

toleranci a vzájomnej solidarite, hlavne jedincov, 

ktorí sú určitým spôsobom zo spoločnosti 

vylúčení. Žiadateľ o finančný príspevok nie je 

prvoaplikant.

SK-11-E24-2012-R1 Ak(k)ord
YMCA Banská 

Bystrica

Banská 

Bystrica
7 740,00 € ÁNO

Projekt predkladá  YMCA Banská Bystrica, ktorá je 

kolektívnym členom občianskeho združenia 

YMCA na Slovensku. YMCA vykonáva rôznorodú 

činnosť v oblasti práce s deťmi a mládežou, nielen 

v organizovaní kultúrnych a umeleckých podujatí. 

Predkladaný projekt je trilaterálna mládežnícka 

výmena (SK - 8, DE - 8, CZ - 8), s trvaním 7 dní. 

Cieľom projektu je naučiť a motivovať mladých 

ľudí organizovať kultúrne podujatia, 

prostredníctvom organizovania dvoch koncertov 

v odľahlejších vidieckych oblastiach kde ľudia 

nemajú rovnaké možnosti kultúrneho a 

sociálneho vyžitia ako v mestách. Ďalším cieľom je 

naučiť mladých ľudí vzájomnej interkultúrnej 

tolerancii a porozumeniu kultúrnej diverzity. 

Aktivity projektu: diskusie na rôzne témy, ako 

problémy vo vidieckych oblastiach, riešenie 

týchto problémov, píprava koncertov, realizácia 

koncertov

SK-11-E26-2012-R1
Európske hodnoty vo svetle 

vychádzajúceho slnka

Neformálna skupina 

Hokkaido

Banská 

Bystrica
8 221,00 € ÁNO

NS Hokkaido predkladá projekt bilaterálnej 

mládežníckej výmeny (SK-12, CZ-12), ktorá sa má 

konať v auguste 2012 v Čiernom Balogu v trvaní 8 

dní. Jej členovia (aj členovia českej NS) sú 

dobrovoľníci a inštruktori v oblasti práce s 

mládežou a skautingu. Mládežnícka výmena je 

určená pre mladých ľudí, ktorí aktívne pracujú s 

mládežou a chcú načerpať novú inšpiráciu a 

prehĺbiť vedomosti o rozmanitých metódach 

neformálneho vzdelávania a zážitkovej 

pedagogiky. Cieľom výmeny je ponúknuť novú 

inšpiráciu v spomínanej oblasti, diskutovať o 

európskych hodnotách v konfrontáciu s 

východnou japonskou kultúrou. Aktivity sa 

zameriavajú na interkultúrne učenie, riešenie 

konfliktov, spoznávanie východnej kultúry a 

medziľudské vzťahy. V navrhovanom programe 

aktivít je zahrnutá aj prednáška a diskusia s 

odborníkom na japonskú kultúru a aktivity pre 

deti v rómskej komunite. Výstupom projketu má 

byť brožúra ako organizovať školenia a výmeny v 

oblasti neformálneho vzdelávania s pomocou 

interaktívnych metód.      



SK-11-8-2012-R1 Join it!
Turistický štvorček 

n.s.
Žilina 9 975,00 € ÁNO

Projekt predkladá OZ Tursitický štvorček, ktoré 

nadviazalo svojou činnosťou na neformálnu 

skupinu rovnakého názvu ktorá fungovala do 

roku 2010. Predkladateľ už má skúsenosť s 

programom MvA, a to v rámci akcie 1.2, teraz sa 

premiérovo pokúša o mládežnícku výmenu, 

konkrétne bilaterálnu s partnerom z Česka. 

Činnosť OZ sa sústreďuje na pomoc pri rôznych 

aktivitách, ktoré súvisia s ochranou prírody a 

čistením zelených plôch. Témou projektu je 

Podpora myšlienok a konkrétnych aktivít 

zameraných na ochranu prírody medzi 

verejnosťou, úloha a zodpovednosť ľudí voči 

životnému prostrediu. Program aktivít výmeny je 

nastavený tak, aby sa jej jednotliví účastníci mohli 

medzi sebou bližšie spoznať a prehĺbiť vzájomnú 

spoluprácu. Výmena má trvať 8 dní s počtom 

účastníkov 13 z každej skupiny + štyria vedúci. 

Naplánovaná je aj prípravná návšteva. Medzi 

aktivity projektu patria outdoorové aktivity 

súvisiace s ochranou a čistením prírody, 

prezentácie, diskusie, hodnotiace aktivity a pod. 

Výstupom projektu by mali byť konkrétne tipy na 

nové aktivity a spôsoby šírenia týcho informácií 

medzi verejnosťou (médiá, internet, letáky...). 



SK-11-E3-2012-R1 Tolerancia a my
Informačné centrum 

mladých Snina
Prešov 0,00 € NIE 

SK-11-E4-2012-R1 Pohľad cez zelené okuliare Klubaci - NS Košice 0,00 € NIE 

SK-11-E7-2012-R1 Nezamestnaní dobrovoľníci AMAVET 504 - OZ Bratislava 0,00 € NIE 

SK-11-E9-2012-R1
Slovensko očami mladých 

Európanov

Verejno-súkromné 

partnerstvo 

Hontiansko-

Dobronivské 

Banská 

Bystrica
0,00 € NIE 

SK-11-E10-2012-R1
Európske Tradície Otcov - 

European tradition of fathers

Carpe Diem n.o. 

Michalovce
Košice 0,00 € NIE 

SK-11-E12-2012-R1
Citizen and Democracy / Občan a 

Demokracia
UPGRADE - NS Košice 0,00 € NIE

SK-11-E15-2012-R1 Aktívna staroba UNI priatelia - NS Košice 0,00 € NIE

SK-11-E18-2012-R1
Svet v ktorom žijeme - Die Welt in 

der wir leben

Centrum 

pedagogicko-

psychologického 

poradenstva a 

prevencie

Bratislava 0,00 € NIE 

SK-11-E20-2012-R1
The Great Adventure of Active 

Citizenship
Preles - OZ Žilina 0,00 € NIE 

SK-11-E22-2012-R1 Power of communication Funny Faces - NS Košice 0,00 € NIE 

SK-11-E25-2012-R1
YOUTH UNEMPLOYMENT – 

THREAT FOR EUROPE
YouthWork SK o.z.

Banská 

Bystrica
0,00 € NIE 

SK-11-E27-2012-R1 Tanečná dúha
Freak Dance 

Company - NS
Bratislava 0,00 € NIE 

SK-11-7-2012-R1 DIES MAGISTRUS PARVULUS
Otvorme cestu pred 

deti s DYS... - OZ
Žilina 0,00 € NIE  



Názov projektu Subjekt Mesto/ obec Schýlený grant RozhodnutieVýberovej komisie Popis podporeného projektu

SK 12 E2 2012 R1 Nenadávame - vzdelávame

Laura, združenie mladých - 

stredisko Bratislava - 

Kremnická

Bratislava 5 100 € ÁNO

Skupina dobrovoľníkov pôsobiacich pod združením mladých Laura predkladá 

osem mesačný projekt mládežníckej iniciatívy, ktorá je zacielená na prácu s 

deťmi v rómskej komunite v Plaveckom štvrtku. Cieľom projektu je zvýšiť 

vzdelanostnú úroveň rómskych detí. Dobrovoľníci v Plaveckom Štvrtku už 

dlhšiu dobu pôsobia a realizujú výchovno-vzdelávacie a voľno časové aktivity 

(klub pre najmenších, doučovanie, návšteva rodín, mikuláš, vianoč.večierok a 

iné). Oproti pravidelných aktivitám inovatívnymi prvkami projektu je: cieľ 

umožniť častejšiu interakciu rómskych a nerómskych detí v mládež.stredisku v 

Bratislave, zamerať sa na prácu s rómskou mládežou a zapojiť ju do 

dobrovoľníckej činnosti, vzdelávať tvorivejšie. V prípravnej fáze projektu (máj 

2012) je naplánované víkendové stretnutie pre dobrovoľníkov (cca 12), kde 

zhodnotia doterajšie skúsenosti a budú hľadať nové prostriedky, ako napĺňať 

potreby detí. Počas leta je naplánovaných niekoľko detských táborov (pre 

dievčatá, pre chlapcov, spoločný pre rómske a nerómske deti, vzdelávací pred 

zač.školského roka).          

SK 12 E5 2012 R1 Learning by doing
Neformálna skupina 

Activity
Prešov 6 000 € ÁNO

Projekt predkladá neformálna skupina Activity, zložená zo 7 mladých ľudí, vo 

veku 15-25 rokov. Skupina sa sformovala vďaka národnému projektu Komprax, 

v rámci ktorého sa 3 členky zúčastnili vzdelávania mladých vedúcich. 

Predkladaný projekt je národná iniciatíva, ktorá bude realizovaná v obci Torysa 

po dobu 10 mesiacov. Hlavným cieľom projektu je poskytnúť mládeži v obci 

priestor na vzájomné stretávanie sa, zdieľanie informácií, skúseností a 

poskytnutie možností aktívneho trávenia voľného času. Aktivity projektu: 

pravidelné aktivity ako filmový večer, konverzácie v cudzom jazyku, tvorivé 

dielne pre mladé mamičky, večer pri spoločenských hrách a pod., ďalej 

realizácia workshopov, športové aktivity, besedy, školenia podľa potrieb 

dobrovoľníkov, divadelné predstavenia, koncerty miestnych skupín a pod.

SK 12 E15 2012 R1
USE-IT Bratislava - Prvé 

vydanie a distribúcia mapy
AEGEE Bratislava - OZ Bratislava ÁNO

Projekt je vypracovaný na dobrej úrovni. Má jasne stanovenú potrebu, ciele a 

aktivity, ktoré sú s nimi prepojené. Výstup z projektu je veľmi konkrétny. 

Projekt môže mať veľmi pozitívny dopad na účastníékov a čiastočne aj na 

miestnu komunitu. V prípade úspešnej realizácie má projekt veľký potenciál na 

propagáciu programu Mládež v akcii. Slabou stránkou je skutočnosť, že projekt 

má iba jeden rozmer a tým je práca na vytvorení mapy (sprievodcu), jej 

výroba, distribúcia a propagácia. V projekte chýba iný rozmer. Vzhľadom na to, 

že ide o prvopalikanta, projekt je realizovaný samotnými mladými ľuďmi, 

poskytuje dobrú príležitosť pre propagáciu programu a môže mať veľmi 

pozitívny dopad na účastníkov navrhujem projekt podporiť. 

SK 12 E19 2012 R1 Bolo to a boli tu Hajenka - NS Prešov 8 298 € ÁNO

Projekt nadnárodnej mládežníckej iniciatívy predkladá neformálna skupina 

Hajenka z obce Pavlovce v okrese Vranov nad Topľou. Skupina už raz 

absolvovala mládežnícku iniciatívu ktorej výsledkom je klub mladých Hajenka v 

spomínanej obci. V práci v klube chce skupina pokračovať o. i. aj týmto 

projektom. Témou projektu je vidiecky rozvoj, umenie a kultúra. Hlavným 

cieľom je zapojenie mladých ľudí z geograficky odľahlých oblastí, zo sociálne 

znevýhodneného prostredia do prípravy, realizácie a hodnotenia projektu 

spolu s poľskou skupinou formou založenia hudobno-tanečno-speváckej 

skupiny v rámci ktorej plánujú nacvičiť (každý vo svojej krajine) hudobno-

spevácko-tanečný program, ktorý bude zostavený zo zozbieraných, tzv. dávno 

zabudnutých piesní a typických folklórnych tancov daných regiónov Slovenska 

a Poľska. Projekt bol konzultovaný s regionálnou konzultantkou programu 

MvA pre daný región a celkovo by mal trvať šesť mesiacov. 

Akcia 1.2 - Mládežnícke iniciatívy

Číslo projektu



SK 12 E20 2012 R1 Mládežnícky Job klub 

Občianske združenie pre 

trvalo udržateľný rozvoj 

regiónov Slovenska

Košice 6 000 € ÁNO

Projekt mládežníckej iniciatívy sa bude konať v Košiciach. Projekt bude trvať 6 

mesiacov. Projekt  bude realizovaný  v spolupráci s detským domovom,  

úradmi práce a rómskymi  organizáciami. Projekt je zameraný na mladých 

nezamestnaných ľudí zo sociálne znevýhodneného prostredia Prešovského a 

Košického kraja. Cieľom je zvýšiť povedomie u mladých ľudí s nedostatkom 

príležitostí, ktoré hrajú významnú úlohu v občianskom živote a spoločnosti. 

Projekt má zabezpečiť dlhodobú  prevádzku prvého "Job klub" pre mladých 

ľudí v Košiciach, v ktorom mladí ľudia budú hľadať motiváciu pre úspech na 

trhu práce. Projektu sa ma priamo zúčastniť 50 účastníkov. 

SK 12 E22 2012 R1 Spolu proti bariéram
Občianske združenie Misia 

mladých
Žilina 6 000 € ÁNO

Projekt mládežníckej iniciatívy predkladá OZ Misia mladých, ktoré pôsobí na 

Orave a venuje sa organizácií kultúrnych, športových aktivít a tiež práci so 

znevýhodnenými ľuďmi. Do projektu sú zapojení čiastočne aj mladí ľudia s 

telesným postihnutím. Hlavnou ideou projektu je návšteva českého mesta 

Český Těšín, kde sa mladí ľudia zoznámia s tým, ako funguje toto mesto s 

ohľadom na vytváranie vhodných podmienok v meste pre ľudí so zdravotným 

postihnutím a následne vytvorenie internetového portálu a Príručky, ktoré 

budú slúžiť pre ľudí so zdravotným postihnutím a budú ich informovať o 

možnostiach (kultúrnych, športových, turistických, voľločasových a pod.) v 

regióne Oravy. 

SK 12 E27 2012 R1 Divadelné Safari
Bábkové divadlo na 

Rázcestí
Banská Bystrica 5 600 € ÁNO

Mládežnícka iniciatíva s názvom Divadelné Safari má vytvoriť priestor pre 30 

mladých ľudí. Projekt by mal vytvoriť pre ich myšlienky, nápady, aktivity a 

kreativitu v oblasti divadla.Aplikant zdôrazňuje, že dôležitý cieľ projektu je 

vzdelanie prostredníctvom divadla. Prostredníctvom tohto projektu sa chce 

žiadateľ zamerať na na participáciu mladých ľudi v oblasti divadla. Preto im 

chce vytvoriť podmienky na to, aby mladí ľudia prišli na ducha divadelníckej 

profesie. 

SK 12 E28 2012 R1
BIKE LAB - Študenti 

študentom 
Orbis Institute Bratislava 5 100 € ÁNO

Projekt  - národnú mládežnícku iniciatívu "BIKE LAB - študenti študentom" 

predkladá občianske združenie Orbis Institute so sídlom v Bratislave. OZ v 

rámci svojej činnosti šíri mylšienky leadershipu, interkultúrneho porozumenia, 

venujú sa vzdelávacím aktivitám, kotré súvisia s výrobou energie bicyklovaním. 

Cieľom projektu je aktivizácia mladých ľudí vo využití bicyklovania na pohon 

cyklokina, nájsť súvislosti medzi bicyklovaním a dobrovoľníctvom, ukázať 

ľuďom reálnu spotrebu energie pri premietaní a implementovať jej 

environmentálny spôsob výroby do praxe. Projekt predkladá 8 mladých ľudí, 

ktorí majú ambície zapojiť množstvo účastníkov z radov verejnosti.

SK 12 E1 2012 R1 Mládež to Európe spočíta Hababeku - NS Nitra 0 € NIE

SK 12 E11 2012 R1 Visegrad Youth Initiative Euroatlantické centrum Banská Bystrica 0 € NIE

SK 12 E12 2012 R1 Mladí za zdravie Mladí dobrovoľníci - NS Prešov 0 € NIE

SK 12 E13 2012 R1
Mladí- informujú mladých 

(Youth inform youth)
KERIC Žilina 0 € NIE

SK 12 E14 2012 R1 Aj mladí majú svoje sny Mladí pre Považskú - OZ Trenčín 0 € NIE

SK 12 E16 2012 R1 COOLtúra v akcii COOLtúra - NS Košice 0 € NIE

SK 12 E17 2012 R1
Módna prehliadka mladých 

módnych tvorcov 
Fashion creatives - NS Prešov 0 € NIE

SK 12 E18 2012 R1 Časová Banka BartTime Bratislava 0 € NIE

SK 12 E21 2012 R1 Zrod motýľa Návrat, o.z. Bratislava 0 € NIE

SK 12 E23 2012 R1 Ako nezlyhať avVIO - OZ Košice 0 € NIE

SK 12 E24 2012 R1 Zažito(k) v krabici Nadácia Integra Bratislava 0 € NIE



SK 12 E25 2012 R1 Aktívne super leto

V.I.A.C. - Inštitút pre 

podporu a rozvoj mládeže 

- OZ

Žilina 0 € NIE

SK 12 E26 2012 R1
Mladí bez možností rovná sa 

mladí s možnosťami
Senohradská mládež - NS Banská Bystrica 0 € NIE

SK 12 E3 2012 R1 Cesta k dohode QUO VADIS, o. z. Banská Bystrica 0 € NIE

SK 12 E4 2012 R1 Sapiens Iuvenis
INEX Slovakia - občianske 

združenie
Bratislava 0 € NIE

SK 12 E6 2012 R1
GROW (Grab the Right 

Opportunity for Wisdom)
GROW team - NS Trnava 0 € NIE

SK 12 E7 2012 R1 Nezávislé dianie Goodbye Lenin - NS Trenčín 0 € NIE

SK 12 E8 2012 R1 Mladí ľudia a hudba Marek Hanko - NS Prešov 0 € NIE

SK 12 E9 2012 R1 TU PATRÍM ZKSM - OZ Košice 0 € NIE



Názov 

projektu
Subjekt Obec /mesto Schválený grant RozhodnutieVýberovej komisie Popis podporeného projektu

SK 21 1 2012 R1

Living 

(under) 

Ground - 

Natalia 

Novik

Truc 

sphérique - 

OZ

Žilina 8 550 € A

Projekt predkladá skúsená organizácia Truc sphérique zo Žiliny s 

bohatými skúsenosťami s hosťovaním dobrovoľníkov. V tomto prípade 

ide o ročné hosťovanie dobrovoľníčky z Bieloruska Natalie Novik, 

absolventky architektúry. S vysielajúcou organizáciou komunikuje 

predkladateľ prvýkrát, komunikáciu si zatiaľ pochvaľuje. Žiadateľ 

ponúka dobrovoľníčke široké spektrum aktivít ktoré vychádzajú z jej 

profilu (identifikovaný záujem o umenie a architektsu) a z 

prebiehajúceho trojročného projektu Living (under) Ground na 

ktorom bude Natalia participovať. 

SK 21 2 2012 R1

Europeam 

Bridge in 

Our Mind

Truc 

sphérique - 

OZ

Žilina 6 870 € A

Organizácia Truc spérique zo Žiliny predkladá projekt EDS, v ktorom 

vysiela slovenského dobrovoľníka na 12 mesačnú EDS do Gruzínska. 

Hostiteľská organizácia Association Georgian Youth for Europe sa 

nachádza v treťom najväčšom gruzínskom meste Rustavi a pracuje s 

mladými ľuďmi od 12-25 rokov. Cieľom hostiteľskej organizácie je 

podporovať mladých ľudí, aby rozvíjali svoj fyzický, intelektuálny, 

sociálny a duchovný potenciál. Organizácia zabezpečuje rovesnícke 

vzdelávanie, organizuje outdoorove aktivity, záujmové krúžky a rôzne 

školiace aktivity. Dobrovoľník bude zapojený do nasledovných aktivít: 

konverzácie v anglickom jazyku pre deti a mládež, Európsky klub 

(prezentovanie jednotlivých krajín, hodnôt, EÚ a i.), Video klub, práca 

v kancelárii, propagácia EDS. Počas leta hostiteľská organizácia 

pripravuje viaceré tematické a medzinárodné tábory, do ktorých bude 

dobrovoľník zapojený.    

SK 21 3 2012 R1

Promote 

Volunteeris

m for All

Truc 

sphérique - 

OZ

Žilina 6 420 € A

Projekt dobrovoľnickej služby medzi organizáciou zo Slovenska 

a srbskou hosťujúcou orhanizáciou. Projekt má trvať 15 

mesiacov. Hlavným cieľom projektu je vyvolať a podporovať 

vzájomné porozumenie, toleranciu a

solidaritu medzi mladými ľuďmi.  Témou a cieľom je aj podpora 

s mladých ľudí s duševným a telesným postihnutím, ktorí sú z 

väčšej časti nikdy nemali príležitosť stretnúť sa s cudzincami a 

čelia

 sociálnemu vylúčeniu. 

SK 21 4 2012 R1
Creative 

Youth
KERIC - OZ Žilina 16 380 € A

Projekt EDS predkladá občianske združenie KERIC so sídlom v Čadci, 

organizácia, ktorá je dlhodobo angažovaná v oblasti neformálnych 

aktivít mládeže (dobrovoľníctvo, workshopy, jazykové kurzy, PC 

zručnosti). Konkrétny projekt je určený pre hosťovanie a vysielanie 26 

dobrovoľníkov. 14 z nich KERIC vysiela zo Slovenska do iných krajín (6 - 

Arménsko, 3 - Moldavsko, 3 - Španielsko, 2 - Portugalsko)  a 12 

hosťuje na Slovensku ( 2 na 12 masiacov - z Francúzska a Talianska, a 

10 dobrovoľníkov na 1 mesiac). Projekt je primárne orientovaný na 

MĽsNP. Hlavným cieľom predkladaného projektu je pomôcť mladým 

ľuďom s nedostatkom príležitostí získať nové poznatky a skúsenosti z 

inej kultúry a tým sa osobnostne rozvíjať. Ďalšie ciele: interkultúrna 

výmena, boj proti predsudkom, posilnenie partnerstva medzi 

jednotlivými organizáciami..

SK 21 6 2012 R1

"Piľní 

domajší aj 

poľní 

hospodár" 

(Resilient 

housekeep

er and 

farmer)

Alter 

Nativa o.z.
Košice 16 200 € A

OZ Alter Nativa predkladá projekt dlhodobej EDS, v ktorom plánuje 

hosťovať počas dvanástich mesiacov dvoch dobrovoľníkov (HU, PL). 

Dlhodobým cieľom organizácie je ochrana životného prostredia a 

udržateľný rozvoj lokálnej komunity s využitím princípov permakultúry 

a vybudovanie environmentálneho edukačného centra, ktorého 

cieľom je predstavenie alternatívnych technológií šetriacich životné 

prostredie a systému lokálnej svojpomoci. Dobrovoľníci budú zapojení 

do teoretických a praktických úloh. Medzi navrhované aktivity patrí: 

čistenie sadov, ošetrovanie a rozmnožovanie drevín, starostlivosť o 

zvieratá a výroba tradičných výrobkov z mlieka a včelích produktov, 

organizácia a realizácia workshopov (pletenie košíkov a dekoračných 

predmetov z prútia) a služba v komunitnom centre a knižnici.      

Číslo projektu

Akcia 2 - Európska dobrovoĺníka služba



SK 21 7 2012 R1 Terra Nova

Agentúra 

rozvoja 

turizmu, 

kultúry, 

remesla, 

umenia a 

harmónie - 

ART KRUH - 

OZ

Prešov 30 705 € A

OZ ART KRUH je združenie umelcov , remeselníkov a iných kreatívne a 

duchovne cítiacich ľudí zo Štrby  usilujúcich o harmonické súžitie s 

prírodou a so svojim okolím. V predloženom projekte chcú hosťovať  

dvoch mladých ľudí z Poľska, jedného z Bulharska  po dobu 12-tich 

mesiacov a jedného z Francúzka po dobu 10-tich mesiacov. Traja z 

nich sú dlhodobo nezamestnaní vo svojich domovských krajinách. Ich 

úlohou bude podielať sa na aktivitách združenia a to organizovanie 

workshopov,kultúrnych podujatí, manuálne práce súvisiace s 

ekológiou, rekonštrukcia historického vidieckeho domu, 

administratívne práce atď. 

SK 21 9 2012 R1
Over the 

borders

YMCA na 

Slovensku - 

OZ

Banská Bystrica 17 598 € A

Projekt EDS podáva organizácia YMCA na Slovensku (Banská Bystrica), 

ktorá plánuje hosťovať 3 dobrovoľníkov z Francúzska (3 mesiace), zo 

Španielska (12 mesiacov) a z Nemecka (11 mesiacov). Organizácia 

YMCA Slovensko sa venuje organizovaniu aktivít pre deti a mladých 

ľudí, ktorých súčasťou je spievanie, dráma, kempingy, outdoorové hry, 

SK 21 10 2012 R1

Let´s go! - 

Together 

we can 

achieve 

more!

MZ YMCA 

Nesvady - 

OZ

Nitra 17 006 € A

Projekt EDS dvoch dobrovoľníkov z Ukrajiny predkladá pomerne 

skúsená organizácia YMCA Nesvady.Hlavným cieľom projektu je 

podpora podnikavosti, tvorivosti a vlastnej iniciatívy dobrovoľníkov a 

taktieź zvyšovanie povedomia účastníkov o ostatných kultúrach a 

podpora interkultúrneho dialógu s inými mladými ľuďmi z odlišného 

prostredia a kultúry. Vysielajúcou organizáciou je v tomto prípade 

tradične YMCA Ukraine s ktorou predkladateľ udržiava úzku 

spoluprácu pričom sa v rámci svojej činnosti EDS orientuje práve na 

dobrovoľníkov z Ukrajiny. Dobrovoľníci sú už známi, ide o dvoch 

chlapcov ktorí strávia EDS na Slovensku rok, pričom je pre nich 

pripravený celý rad rozličných aktivít. Do projektu sú zapojení aj dvaja 

kvalifikovaní mentori - manželia z tej istej obce.

SK* 21 11 2012 R1

Learning 

and 

building 

social 

cohesion of 

youngsters

Ekumenick

á rada 

cirkví v 

Slovenskej 

republike

Bratislava 84 483 € A

Tento obšírny projekt, ktorý podáva Ekumena - Ekumenická rada 

cirkví. Táto organizácia koordinuje projekt EDS pre sedem iných 

organizácii, a to Lepší svet, n.o., Bilingválne gymnázium C.S.Lewis, 

Betánia Bratislava, n.o., Betánia Senec,n.o., Nadácia Krajina Harmónia, 

Univerzita Komenského, Fakulta príordných vied, Nemecká škola 

Bratislava. Tieto organizácie by mali hosťovať spolu 15 

doborovoľníkov. Prevažne z Francúzska a Nemecka a jedného z 

Ukrajiny.

SK 21 12 2012 R1

1 

CommUNIT

Y

Slovenská 

atlantická 

komisia - 

OZ

Banská Bystrica 5 954 € A

Projekt s názvom 1 CommUNITY je dobrovoľnícka služba slovenského 

dobrovoľníka v Libanone, konkrétne v orghanizácii IREX. 

Dobrovoľnícka služba by mala trvať sedem mesiacov (jún - december 

2012).Projekt by mal prezentovať tému náboženskej tolerancie a 

medzináboženskej kooperácie v rôznych regiónoch Libanonu. 

SK 21 15 2012 R1

SEARCH 

(Support 

and 

Education 

of Roma 

Children)

Člověk v 

tísni, o.p.s. - 

OZ

Prešov 24 850 € A

Slovenská pobočka organizácie Človek v tísni predkladá EDS projekt, 

do ktorého budú zapojení štyria dobrovoľníci. Cieľom pôsobenia 

hostiteľskej organizácie je odstraňovanie chudoby a komplexné 

začleňovanie sociálne vylúčených rómskych lokalít. Dobrovoľníci budú 

rozdelení do troch hostiteľských miest: Komunitné vzdelávacie 

centrum Sveržov (2 dobrovoľníčky, FR - 6 mesiacov, BE - 12 mesiacov), 

Petrovany (HU- 6 mesiacov) a hlavná kancelárii organizácie v 

Bratislave (IR - 12 mesiacov). Dobrovoľníčky v komunitných centrách 

budú pracovať s rómskymi deťmi a mládežou, viesť vzdelávacie a 

voľnočasové aktivity, pracovné a kariérne poradenstvo a komunitné 

aktivity. Dobrovoľník pôsobiaci v hlavnej kancelárii sa bude podieľať 

na kampaniach občianskej advokácie, výskume ľudských práv, 

spolupracovať na projektoch s partnerskými organizáciami a bude 

pomáhať pri realizácii špeciálnych aktivitách v rómskych komunitách 

ako napr. letné tábory, výlety, exkurzie a workshopy.        



SK 21 16 2012 R1

Youth for 

youth, 

youth for 

community

YouthWork 

SK - OZ
Banská Bystrica 17 780 € A

Projekt predkladá novozaložené OZ YouthWork z Banskej Bystrice, 

ktoré má záujem hosťovať dve dobrovoľníčky z Ruska a Litvy po dobu 

12-tich mesiacov. Tieto by mali vykonávať aktivity v Španej doline, 

ktoré  majú byť zamerané na pomoc miestnej komunite, ako napr. 

práca v komunitnom centre, podpora turizmu, stretnutia so 

seniormi... Ich ďalšou úlohou by bolo propagovať a rozvíjať 

dobrovoľníctvo a prácu s mládežou ako napr. diskusné panely na 

školách, pomoc pri organizovaní a vedení letných táborov, 

mládežníckych výmen a mládežníckych íventov.

SK 21 18 2012 R1 Connection

Spoločenst

vo 

evanjelickej 

mládeže - 

OZ

Trenčín 14 685 € A

Projekt predkladá Spoločenstvo evanjelickej mládeže (SEM) z Púchova 

ktorého základným cieľom je vzdelávanie a sprevádzanie mladých ľudí 

k zmysluplnému využívaniu voľného času. V rámci EDS ide o 

prvopalikanta, pričom v tomto projekte ide o hosťovanie dvoch 

dobrovoľníkov z nemeckej partnerskej organizácie pričom ich mená 

ešte nie sú známe, výberový proces ešte pokračuje. Cieľom projektu je 

spojenie služby dobrovoľníkov EDS s aktivitami predkladateľa a tým 

vytvorenie prieniku na obojstrannú spoluprácu a vytvorenie platformy 

na participáciu v rámci miestnej komunity. EDS má trvať v prípade 

oboch dobrovoľníkov 11 mesiacov a pozostáva z rozličných aktivít 

ktoré súvisia z kľúčových činností/aktivít žiadateľa. 

SK* 21 19 2012 R1

Prekročme 

spolu 

bariéry

Domovské 

vzdelávacie 

centrum 

n.o.

Bratislava 14 244 € A

Projekt predkladá združenie z Dunajskej Lužnej, ktoré poskytuje 

sociálne služby v domove na polceste. Združenie pomáha mladým 

dospelým, ktorí vyrastali v detských domovoch a reedukačných 

zariadeniach, pri vstupe do samostatného života. V projekte sa jedná 

o hosťovanie 2 dobrovoľníčok, jednej z Gruzínska a druhej z Rakúska 

na obdobie 10 mesiacov. Úlohy dobrovoľníčok: vedenie 

konverzačného kurzu pre klientov, osobná asistencia v detskom 

rehabilitačnom centre, pomoc pri začleňovaní klientov na trh práce, 

realizácia tvorivých dielní a iné. 



SK 21 20 2012 R1

Volunteeri

ng = help 

and learn

Koníček 

bez bariér - 

OZ

Banská Bystrica 16 880 € A

EDS projekt - "Volunteering = help and learn" predkladá občianske 

združenie Koníček bez bariér, organizácia so skúsenosťami s 

hosťovaním dobrovoľníkov. Predkladaný projekt je zameraný na 

hosťovanie 2 dobrovoľnkov (ES, EE) počas 12 mesiacov v OZ Zažiar v 

Žiari nad Hronom. Aktivity dobrovoľníkov spočívajú v práci v útulku 

pre psy (v krmení, cvičení psov, cannisterapii), v centre voľného času, 

v kultúrnom centre (práca s mládežou). Istú časť svojich aktivít venujú 

dobrovoľníci aj kancelárskej práci

SK 21 21 2012 R1
Learning to 

serve!

Centrum 

dobrovoľní

ctva - OZ

Banská Bystrica 8 340 € A

Projekt predkladá Dobrovoľnícke centrum z Banskej Bystrice, ktorého 

hlavným cieľom je rozvoj dobrovoľníctva, zvyšovanie kvality života a 

budovanie občianskej spoločnosti. V projekte sa jedná o hosťovanie 

dobrovoľníčky z Rumunska na obdobie 12 mesiacov. Úlohy 

dobrovoľníčky: príprava sprievodcu o dobrovoľníckych príležitostiach 

v Banskej Bystrici, realizácia dobrovoľníckych aktivít, podpora pri 

vysielaní EDS dobrovoľníkov, propagácia dobrovoľníctva a pod.

SK 21 22 2012 R1

Do a good 

turn... Be 

prepared!

Slovenský 

skauting - 

OZ

Bratislava 9 200 € A

Slovenský skauting predkladá krátkodobý (mesačný) skupinový EDS 

projekt zameraný na vysielanie desiatich slovenských dobrovoľníkov 

do Gruzínska. Partnerská organizácia je Association Georgian Youth 

for Europe, ktorá sídli v Rustavi a väčšina aktivít budú realizovaná v 

skautskom centre v danom meste. Partnerské organizácie 

spolupracovali už pred niekoľkými rokmi v rámci dlhodobého EDS 

projektu na Slovensku. Hlavnou úlohou dobrovoľníkov bude pomoc 

pri organizácii letných aktivít a táborov pre deti a mladých zo 

znevýhodneného prostredia s využitím metód neformálneho 

vzdelávania, zážitkových, outdoorových a iných aktivít príznačných pre 

skautov. Jednotlivé dni budú mať rôzne témy (napr. miléniové 

rozvojové ciele, environmentálny deň) a úlohou dobrovoľníkov bude 

pripraviť program v spolupráci s gruzínskymi dobrovoľníkmi. Na 

začiatku absolvujú dobrovoľníci krátke on-arrival školenie 

organizované SALTO. Počas víkendov má hostiteľská organizácia 

naplánované pre dobrovoľníkov výlety do rôznych gruzínskych miest a 

oblastí.  

SK 21 23 2012 R1
EVS in Gran 

Canaria

Mladiinfo 

Slovensko - 

OZ

Bratislava 16 050 € A

Projekt predkladá organizácia  Mladiinfo Slovensko z Bratislavy, ktorá 

má záujem vyslať dvoch dobrovoľníkov po dobu 12-tich mesiacov na 

španielsky ostrov Gran Canaria. Hosťujúcou organizáciou bude Centro 

Interculturas Ideas de Colores, ktorého aktivity sú postavené na 

dobrovoľníckej práci, výmene skúseností a neformálnym vzdelávaním. 

Dobrovoľníci majú byť dennou súčasťou tohoto centra, spolupracovať 

s miestnou komunitou a v spolupráci s hosťujúcou organizáciou 

vykonávať aktivity, ktoré zodpovedajú ich záujmom. Budú mať šancu 

SK 21 24 2012 R1

Dobrovoľní

ci pre 

Štiavnicu II

Nadácia 

Baden - 

Powella - 

OZ

Banská Bystrica 41 069 € A

Projekt EDS predkladá nadácia Baden - Powella z Banskej Štiavnice, 

ktorá plánuje hosťovať 5 dobrovoľníkov,  zo Španielska, Bulharska, 

Gruzínska a Českej republiky. Trvanie EDS dobrovoľníkov na Slovensku 

bude 12 mesiacov.  Projekt nadväzuje na predchádzajúce realizované 

projekty. Nadácia Baden - Powella pracuje s mladými ľuďmi, ktorých 

zapája  do ochrany národného dedičstva a motivuje ich k rozvoju 

sociálnych zručností. Medzi hlavné aktivity dobrovoľníka bude patriť: 

podielanie sa na informačnom a organizačnom servise na Kalvárii, 

pomáhať pri aktivitách okolo hostela a skautského táboriska, 

dokomentovanie a spracovávanie fotografických a filmových 

materiálov, ktoré budú dokumentovať banskoštiavnickú Kalváriu a 

zapájanie sa do ostatných príležitostných aktivít, napr. spolupracovať 

s komunitou umelcov Štokovec. 

SK 21 5 2012 R1
Experience

rium

ACHO - 

Aktívne 

chvíle 

oddychu - 

OZ

Bratislava 0 € N

SK 21 13 2012 R1

EVS - 

Europeans 

visit 

Slovakia! 

vol. 4

CVČ - 

Regionálne 

centrum 

mládeže

Košice 0 € N

SK 21 14 2012 R1
Mládež bez 

hraníc

Slovenský 

skauting - 

OZ

Bratislava 0 € N

SK 21 17 2012 R1

Open hand - 

Otvorená 

ruka

MZ YMCA 

Nitra - OZ
Nitra 0 € N



SK 21 25 2012 R1

Práca s 

deťmi a 

mládežou v 

centre 

voľného 

času.

CVČ - Stará 

Ľubovňa
Prešov 0 € N



Subjekt Názov projektu Obec/ mesto Schválený grant Rozhodnutie Výberovej komisie Popis podporeného projektu

SK 31 E9 2012 R1 Fenix - from fire to earth

Agentúra rozvoja turizmu, kultúry, 

remesla, umenia a harmónie - ART KRUH - 

OZ

Prešov 40 931 € A

Projekt predkladá OZ ART KRUH ktorého základným cieľom 

je pokus o vytvorenie uvedomelejšej spoločnosti 

prostredníctvom alternatívneho spôsobu života. Ide o 

medzinárodnú multilaterálnu mládežnícku výmenu 45 

mladých ľudí 5 krajín vo veku 16-30 r. (Slovensko, 

Bulharsko, Poľsko, Ukrajina a Gruzínsko). Výmena sa bude 

konať počas 21 dní v Prenčove - dedine regiónu Banskej 

Štiavnice. Hlavné témy výmeny: životné prostredie, umenie 

a kultúra. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie 

ekologického povedomia medzi mladými ľuďmi a ich 

mobilizácia na prijatie konkrétnych opatrení proti 

globálnym zmenám životného prostredia. Prostredníctvom 

plánovaných aktivít chce predkladateľ hovoriť o ekológii 

využitím umeleckých spôsobov ako napr. tanca, umenia a 

divadla. Projekt pozostáva z 3 fáz, prípravnej, realizačnej a 

hodnotiacej. Medzi aktivity výmeny ktoré majú charakter 

neformálneho vzdelávania patria workshopy (hlavne na 

ekologické témy), umelecké dielne, stavebné dielne, práce 

s prírodnými materiálmi, národné večery, outdoorové 

aktivity, hry, diskusie...

SK 31 E10 2012 R1

Sustainable Living: Minimize 

your Impact, Maximize your 

Happiness

UV, o.z. Bratislava 20 065 € A

Projekt predkladá UV o.z. z Malaciek, ktorého činnosťou je 

hľadanie a podpora mladých umelcov, organizovanie 

ekologických projektov a festivalov. Školenie, ktoré sa má 

uskutočniť v Skalici, má dopomôcť mladým ľuďom k prežitiu 

zmysluplného a udržateľného života ohľaduplného voči 

spoločnosti a prírode. Jeho prostredníctvom sa dozvedia, 

ako robiť rozhodnutia vedúce ku kvalitnejšiemu životu a 

pozitívnemu vplyvu na životné prostredie a ako uskutočniť 

nové projekty v ktorých budú šíriť tieto idey a nápady 

medzi mladými ľuďmi. Školenie má trvať 6 dní a má sa ho 

zúčastniť 25 mladých lídrov z Arménska, Egypta, Kosova, 

Maroka, Srbska a Ruska a zo 7 programových krajín- 

CZ,ES,IT,LT,RO,ES,SK. Napriek tomu, že združenie podáva 

projekt prvý krát, každý z organizátorov aj účastníkov má už 

skúsenosti s programom MvA.

SK 31 E11 2012 R1
Young immigrant´s initiatives 

for local communities 

Zväz skautov "PLAST" ukrajinsko-rusínskej 

národnosti na Slovensku - OZ
Košice 22 086 € A

V tomto projekte ide o medzinárodné školenie krajín: SK, 

DE, RS, UA, NO, GE, MD, IT. Školena sa má zúčastniť 29 ľudí. 

Cieľom školenia je zvýšenie možností pre mládežníckych 

lídrov a mladých ľudí na organizovanie medzinárodných 

mládežníckych aktivít, kde figuruje pozadie imigrácie. 

Hlavnou témou školenia je európske občianstvo a 

zameranie sa na inklíziu, rovnosť šancí, ľudské a občianske 

práva a demokraciu.   

SK 31 E2 2012 R1
Creativity & Initiative - 

Connecting European Culture 

& Religion

RE:GENERÁCIÓ ASZ Nitra 0 € N

SK 31 E5 2012 R1
 IN(ternational) for 

IN(dependence)
MZ YMCA Nitra - OZ Nitra 0 € N

SK 31 E4 2012 R1 My Journey to health Mládež element Budúcnosti, n.o. Košice 0 € N

Číslo projektu

Akcia 3.1 - Spolupráca so susediacimi partnerskými krajinami Európskej Únie



4.3 Vzdelávacie aktivity a vytváranie sietí osôb aktívnych v oblasti práce s mládežou a v mládežníckych organizáciách

Číslo projektu Názov projektu Subjekt
Obec 

/mesto

Schválený 

grant

Rozhodnut

ieVýberov

ej komisie

Popis podporeného projektu

SK-43-E1-2012-R1 Youth Channels
YMCA na Slovensku 

- OZ

Banská 

Bystrica
15 843 € ÁNO

Projekt podáva organizácia YMCA na Slovensku. Ide o školenie, na ktorom sa zúčastní 25 

účastníkov z 8 rôznych krajín. (SK, FI, RO, DE, CZ, GB, PL, MT). Počas 7 dní s podporou 3 

skúsených školiteľov sa dozvedia o vplyve médií na mladých ľudí v ich krajinách 

prostredníctvom analýzy rôznych mediálnych kanálov používaných mladými ľuďmi. 

Výstupom z projektu bude vytvorenia mediálnej publikácie.

SK-43-E2-2012-R1
Training for leaders of the youth 

projects

INEX Slovakia - 

občianske 

združenie - OZ

Bratislava 16 660 € ÁNO

Projekt predkladá občianske združenie INEX, ktoré podporuje mobilitu, neformálne 

vzdelávanie a dobrovoľnícke aktivity mladých ľudí. Predkladaný projekt je školenie 

určené pre mladých vedúcich alebo budúcich mladých vedúcich z 10 rôznych krajín (SK-

2, PL-2, ES-2, LV-2, EE-2, CZ-2, IT-2, DE-2, CY-2, FR-2) s trvanim 7 dní. Cieľom školenia je 

podporiť rozvoj kompetencií budúcich mladých vedúcich. Školenie zabezpečí 

medzinárodný školiteľský tím 6 školiteľov. Výstupom z projektu má byť "školiteľský 

sprievodca", ktorý účastníci  zostavia počas školenia. Aktivity projektu sú zamerané na 

projektový cyklus, medzinárodný kontext projektov, teóriu hier, vodcovstvo, 

komunikáciu a pod.

SK-43-E4-2012-R1 Be creative Be enterpreneur

Spoľočnosť 

Slovensko - 

indického 

priateľstva - OZ

Trenčín 15 462 € ÁNO

Projekt predkladá Spoločnosť Slovensko - Indického priateľstva z Trenčína. Jedná sa o 

medzinárodné školenie v rámci akcie 4.3. Do projektu sú zahrnuté partnerské 

organizácie z 9 krajín (TR -2, HU -2, PL -2, GR -2, RO -2, ES -2, CZ -2, IT -2, BG -2) s 

celkovým počtom účastníkov 20.  Hlavnými cieľom tohto školenia je zvýšiť kompetencie 

mladých ľudí a ich osobný a profesionálny rozvoj (zlepšiť komunikáciu, kreatívne a 

kritické myslenie, interkultúrne zručnosti) prostredníctvom metód neformálneho 

vzdelávania. Organizácie predložením tohto projektu reagujú  na potrebu zvýšiť 

konkurencieschopnosť mladých ľudí na trhu práce a tým aj ich zamestnateľnosť, a to 

najmä rozvojom ich podikateľských zručnotí.   

SK-43-E5-2012-R1
European coctail - mix it, taste it, 

live it!

Slovenský skauting - 

OZ
Bratislava 6 500 € ÁNO

Projekt, ktorý predkladá Slovenský skauting, má byť medzinárodným seminárom 

zameraným na poukázanie možností zapojenia sa do  roznorodých aktivít Európskych 

programov, ktoré sú určené pre mladých ľudí. Cieľovou skupinou sú mladí vedúci  z 

Čiech, Poľska, Maďarska  a Slovenska, ktorí nemajú žiadne, alebo len minimálne 

skúsenosti z medzinárodných aktivít. Seminár im poskytne prehľad rôznych dostupných 

európskych programov ako je LLP, V4, Východné partnerstvo...  so zameraním sa na 

program MvA a oboznámením sa so základmi procesu podávania prihlášky v akcii 1.1 a 

SK-43-E6-2012-R1
Young People’s First Steps in 

Work with Community

Ulita, o.z. Bratislava 

- OZ
Bratislava 11 496 € ÁNO

Projekt predkladá občianske združenie Ulita, ktoré ponúka voľnočasové, vzdelávacie, 

poradenské a konzultačné služby pre deti a mládež v Kopčanoch v Bratislave. V 

predloženom projekte ide o 7 dňové školenie určené na podporu mladých ľudí s 

nedostatkom príležitostí ktorí chcú uskutočniť pozitívne zmeny vo svojich komunitách, 

ale nemajú dostatok skúseností či vzdelania. Na projekte má celkovo participovať 6 

krajín (PT - 2, DE - 2+2, ES - 3, GB - 2, SI - 2, SK - 5+2+1+2). Hlavným cieľom školenia je 

poskytnúť týmto mladým ľuďom potrebné zručnosti na aktívne podieľanie sa vo svojich 

komunitách (aj formou líderstva) a podporiť ich osobný rozvoj a motiváciu. Školenie má 

zabezpečiť školiteľský tím 4 školiteľov, 2 zo Slovenska a 2 z Nemecka. Priamymi 

účastníkmi projektu majú byť mladí ľudia zo sociálne vylúčeného prostredia. Výstupy z 

projektu majú byť zdokumentované pomocou videí, fotografií, webových stránok na 

ktorých sa budú podieľať samotní mladí účastníci. Účastníci budú mať takisto za úlohu 

navrhnúť nejakú dlhodobú iniciatívu vo svojich komunitách a pripraviť nejaký konkrétny 

plán. Aktivity projektu sú zamerané na workshopy, semináre, diskusie, práce v skupinách 

a pod.

SK-43-E7-2012-R1
PARAnormal experiences on 

international youth work

eRko – Hnutie 

kresťanských 

spoločenstiev detí - 

OZ

Bratislava 9 942 € ÁNO

Projekt s názvom „PARAnormal experiences on international youth work“ predkladá 

nezisková organizácia eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, Bratislava, ktoré 

má bohaté skúsenosti s programom Mládež v akcii. 

Ide o tréning (seminár), ktorého sa zúčastní 11 krajín - Maltoa, Belgicko, Dánsko,

Holandsko, Taliansko, Litva, Španielsko, Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko a Slovensko. Do 

projektu je zapojených 27 účastníkov - vedúcich pracovníkov s mládežou, 3 experti a 3 

pracovníci žiadateľa. Cieľom projektu je nadviazanie spolupráce medzi organizáciami 

pracujúci s deťmi a mládežou,  využiť svoje skúsenosti a pracovať na ďalšej spolupráci v 

oblasti vytvárania ďalšich spoločných projektov. Cieľom je tiež vytvoriť plán konkrétnych 

aktivít na posilnenie vzájomnej spolupráce s cieľom bojovať spoločne proti chudobe a 

vytvorenie dokumentu, ktorý bude slúžiť ako nástroj pre organizácie, ktoré sa zaujímajú 

o danú tému.

SK-43-E3-2012-R1 Plan, do and act in Douzelage! Mesto Zvolen
Banská 

Bystrica
0 € NIE 

Akcia 4 - Systémy podpory mládeže



Číslo projektu
Názov 

projektu
Subjekt

Obec 

/mesto

Schválený 

grant

Vyjadrenie 

Výberovej 

komisie

Popis podporeného projektu

SK-51-E1-2012-R1
O nás s 

nami
OZ Zažiar

Banská 

Bystrica
14 200 € ÁNO

Projekt  s názvom "O nás s nami"  podporuje vykonávanie štruktúrovaného  dialógu medzi mladými  ľuďmi. 

Aktivity budú zamerané na štruktúrovaný dialóg (diskusia medzi tvorcami politík mládeže a mladých ľudí), a 

Neformálne vzdelávanie. Projekt bude trvať  48 dní v Žiar nad Hronom  Týchto 48 dní zahsňa aj 3 pracovné 

stretnutie, kedy bude aj diskusia o spolupráci  medzi 15 mladými ľudí z mesta Žiar nad Hronom a 10 

osobami o rozhodovacích právomociach v oblasti mládeže. Jedno stretnutie by malo trvať 4 dni. Výsledok 

rokovaní by mala byť  úzka a dlhodobá spolupráca medzi mládežou a osôb zodpovedných za mládež

Ďalšie aktivity projektu sú zamerané na 4 vystúpenia mládeže, ktoré budú organizované v spolupráci s 

ľuďmi zodpovedných za mládežnícku politiku. 

Akcia 5 - Podpora pre európsku spoluprácu v oblasti mládeže

5.1 - Stretnutia mladých ľudí a ľudí zodpovedných za mládežnícku politiku



SK 31 E1 2012 R1

Left, Right, 

Left and 

Direct!

Nadácia 

Baden - 

Powella - 

OZ

Banská Bystrica

SK 31 E3 2012 R1

Peace 

Initiatives - 

Conflict 

Manageme

nt Skills - 

Youth 

Participatio

n in 

Conflict 

Transforma

tion

Slovensko - 

Gruzínsky 

spolok - OZ

Bratislava

SK 31 E7 2012 R1 Changeship

ACHO - 

Aktívne 

chvíle 

oddychu - 

OZ

Bratislava

Projekty, ktoré Výberova komisia odporúčila posunúť k ďalešiemu predkladaciemu kolu R2/2012


