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Číslo projektu Názov projektu Subjekt Obec /mesto
Schválený 

grant

Rozhodnutie 

Výberovej 

komisie

Popis podporeného projektu

SK-11-81-2011-R4 Spoločne a dobrovoľne Spojená škola Detva 14 790 € A

Projekt predkladá Spojená škola v Detve, ktorá vznikla zlúčením Obchodnej 

akadémie a Strednej odbornej školy. Škola sa už v minulosti zapojila do 

programu Mládež v akcii v rámci projektov bilaterálnych výmen ako 

hostiteľská a vysielajúca organizácia. Predkladaný projekt je trilaterálna ml. 

výmena (SK-20, CZ-17, DE-20), ktorej hlavnou témou je dobrovoľníctvo a 

účelné využívanie voľného času. Aktivity projektu: beseda s dobrovoľníkom a 

EDS dobrovoľníkmi, outdoorové aktivity, diskusia o rôznych formách 

dobrovoľníckej práce, návšteva útulku zvierat, príprava kalendára o 

výsledkoch projektu, workshop "ideálny dobrovoľník", vlastná 

dobrovoľnícka aktivita.

SK-11-82-2011-R4

EUROPE AND YOUNG 

PEOPLE - DREAMS AND 

REALITY

NS Krajská rada žiackych 

školských rád Košického 

kraja - Juraj Bodnár

Košice 18 126 € A

Krajská rada žiackych školských rád košického kraja podáva projekt na 

multilaterálnu výmenu. Projektu sa majú zúčastniť  4 organizácie. Okrem 

slovenskej sú to organizácie z Talianska, Veľkej Británie, Českej republiky a 

Estónska. Za každú skupinu sa aktivít ma zúčastniť 5 mladých ľudi a dvaja 

vedúci skupiny. Projekt začína 1.12.2011 a končí 30.3.2011. Aktivity sú 

naplánované na 16.1.2011 - 22.1.2011. Cieľom mládežnickej výmeny je nájsť 

inovatívne a kreatívne spôsoby ako vysvetliť mladým ľudom dôležitosť 

demokracie a participácie v živote spoločnosti. Takisto cieľom projektu je 

poukázanie na dôležitosť volieb v zabezpećení rešpektovania  občianskych 

práv a princípov. Projekt sa má konať v Kysaku.

Akcia 1.1 - Mládežnícke výmeny



SK-11-84-2011-R4
WE ARE FUTURE - MY 

SME BUDÚCNOSŤ

NS Generation NEXT - 

Ladislav Lörinc
Košice 15 557 € A

Neformálna skupina mladých ľudí z Košíc predkladá projekt multilaterálnej 

mládežníckej výmeny (SK-10, CZ-10, RO-10, HR-10), ktorá sa má realizovať na 

prelome roka 2011/2012 v Košiciach v trvaní 10 dní. Témou projektu je 

participácia mladých ľudí v rozhodovacom procese a v riadení. Cieľom 

projektu je zvýšiť spoločenské a politické povedomie u mladých ľudí, 

podporiť ich k aktivite a podeliť sa o skúsenosti a bariéry, ktorým mladí ľudia 

čelia v snahe angažovať sa v rozhodovacom procese. Medzi navrhované 

metódy patria brainstorming, diskusie, simulácie (modelový parlament), 

aktivita zameraná na interkultúrne učenie a práca v skupinách. Výstupom má 

byť elektronická brožúra obsahujúca spracované výsledky z workshopov. 

SK-11-86-2011-R4
HEALTHY 

FOREST/ZDRAVÝ LES
SOŠ Ľudovíta Greinera

Banská 

Štiavnica
8 978 € A

Projekt  mládežníckej výmeny predkladá prvoaplikant - SOŠ Ľudovíta 

Greinera z Banskej Štiavnice. Ide o bilaterálny projekt, ktorý sa uskutoční na 

Slovensku - v Zaježovej a v Banskej Štiavnici. Zúčastní sa na ňom 12+2 

mladých ľudí zo Slovenska (študenti školy) a 12+1 mladých ľudí z Nórska 

(taktiež študenti školy). Cieľom projektu je zlepšenie životného prostredia, 

zmena vo vnímaní mladých ľudí ohľadom otázok týkajúcich sa životného 

prostredia (s dôrazom na les), podpora dobrovoľníctva medzi mladými 

ľuďmi. Počas projektu sa mladí ľudia budú venovať predovšetkým 

nasledujúcim aktivitám: prezentácie o svojich krajinách a o stave životného 

prostredia, interaktívne prednášky a tvorivá práca, návštevy hospodárskych 

lesov, lesoparkov, botanických záhrad, čistenie turistických chodníkov, 

výsadba nových stromov a realizácia výstavy o zdravom lese a o projekte 

samotnom. Projekt má trvať 8 dní.
SK-11-87-2011-R4

Mladý človek bez hraníc 

v srdci
SNE Dolný Kubín 0 € N

SK-11-85-2011-R4
Pohľad cez zelené 

okuliare

NS Klubáci - Mária 

Maďoranová
Brezina 0 € N

SK-11-88-2011-R4
UOO- Use Options Open 

(Využitie otvorených 

možností)

Študentská rada 

stredných škôl
Trenčín 0 € N

SK-11-80-2011-R4
Minorities with major 

priorities

NS Mesto živých - Jakub 

Habiňák
Malcov 0 € N

SK-11-75-2011-R4 IMPACTO Únia detí a mládeže Bratislava 0 € N



SK-11-83-2011-R4 NUTRTIOUS EXCHANGE
Basketbalový club 

Prievidza Mládež
Prievidza 0 € N



Číslo projektu Názov projektu Subjekt Obec /mesto
Schválený 

grant

Rozhodnutie

Výberovej 

komisie

Popis podporeného projektu

SK-12-62-2011-R4 Umelče, prezentuj sa!
NS K&N Project - Marián 

Kasan
Vavrečka 5 100 € A

Projekt je 10 mesačnou mládežníckou iniciatívou, ktorú predkladá 

neformálna skupina "K&F". Je to skupina siedmych mladých ľudí, ktorí 

pochádzajú z Oravy a združujú sa okolo hudobnej skupiny The Vikend. 

Hlavným cieľom iniciatívy je umožniť mladým ľuďom v regióne kreatívne 

tráviť svoj voľný čas podporením ich umeleckých aktivít. Počas projektu 

plánujú realizovať dva druhy workshopov so zameraním na hudbu a 

fotografovanie. Po hudobnom workshope plánujú spraviť casting pre mladé 

hudobné kapely. Z prihlásených vyberú 4 najlepšie, ktorým  vytvoria a 

ponúknu možnosť skúšania v skúšobni. Úlohou kapiel bude potom vytvoriť 

dve skladby počas mesiaca, ktoré si budú môcť aj nahrať. Paralelne bude 

prebiehať škola fotografovania. Plánujú vyhlásiť tému, na ktorú budú môcť 

mladí ľudia posielať fotografie. Po zhromaždení nahrávok a fotografií 

prebehne on-line verejné hlasovanie. Z víťazných fotografií bude výstava a 

najlepší hudubníci odohrajú koncerty po regióne.

SK-12-75-2011-R4 Dobrovoľníctvo je výzva

Spoločnosť priateľov detí  

z detských domovov 

Úsmev ako dar

Košice 1 879 € A

Projekt predkladá Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako 

dar. Je to nezisková organizácia, ktorá sa zameriava na podporu detí žijúcich 

v detských domovoch prostredníctvom realizácie rôznych dobrovoľníckych 

programov. Cieľom iniciatívy je prostredníctvom vypracovania dvoch 

krátkych dokumentárnych filmov o dobrovoľníctve, poukázať na význam 

dobrovoľníka a jeho práce, a zároveň upovedomiť verejnosť o 

dobrovoľníckych aktivitách organizácie ÚaD. Iniciatíva má trvať 6 mesiacov, 

priamo do nej je zapojených 8 mladých ľudí, už skúsených a starších 

dobrovoľníkov. Súčasťou iniciatívy je potom aj premietanie krátkych filmov a 

ich propagácia na rôznych podujatiach organizovaných spoločnosťou Úsmev 

ako dar. Iné plánované pracovné metódy: brainstorming, diskusia, interview, 

workshop, rolové hry, outdoorové a zážitkové aktivity, učenie hrou a pod. 

SK-12-66-2011-R4
Podpora participácie 

mladých ľudí na verejnej 

kontrole

NS študentov 

spoločensko-vedných 

odborov - Martin Vančo

SR 0 € N

SK-12-63-2011-R4

Lead me out of 

misperceptions, The end 

of public acceptance of 

the EU project?

Slovenská atlantická 

komisia
Bratislava 0 € N

Akcia 1.2 - Mládežnícke iniciatívy



SK-12-78-2011-R4 European Volunteers FLAP
Dlhá nad 

Oravou
0 € N

SK-12-77-2011-R4 Aby sa netúlali
NS Zväz skautov 

maďarskej národnosti - 

Csaba Bauček

Fiľakovo 0 € N

SK-12-65-2011-R4
NEVIDIEŤ NEZNAMENÁ 

NEVEDIEŤ

NS nevidiacej a 

slabozrakej mládeže - 

Jozef Hromjak

Prešov 0 € N

SK-12-71-2011-R4 EkoUniverzita EnviroFuture, o.z. Levice 0 € N

SK-12-76-2011-R4
Kreatívne tvor, tvorivo 

podnikaj!

NS Creative Group - 

Gabriela Vašková
Nižný Hrušov 0 € N

SK-12-70-2011-R4 PEP up
NS Domadivy - Lucia 

Kardašová
Levice 0 € N

SK-12-73-2011-R4
Domováci učia 

domovákov

Partneri pre sociálny 

rozvoj a pomoc
Prešov 0 € N

SK-12-68-2011-R4 Victory Priateľ Košice 0 € N

SK-12-64-2011-R4 Hrou proti diskriminácií
NS Nová generácia - 

Branislav Liba
Košice 0 € N



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

Rozhodnutie

Výberovej 

komisie

Popis podporeného projektu

SK-43-11-2011-R4 GLOBAL VOLUNT-PEERS Človek v ohrození Bratislava 15 229 € A

Projekt predkladá nezisková organizácia Človek v 

ohrození, ktorá sa venuje poskytovaniu 

humanitárnej pomoci, rozvojovej spolupráci, 

podpore ľudských práv, vzdelávacím a osvetovým 

aktivitám. Hlavnou cieľovou skupinou vzdelávacích 

aktivít sú mladí dobrovoľníci, učitelia, žiaci a 

študenti. Predkladaný projekt je školenie (SK-4, HU-

4, CZ-6, AT-4, SI-4, GR-4), ktorého hlavným cieľom 

je vyškoliť 26 dobrovoľníkov pracujúcich v 

rovesníckom vzdelávaní, ktorí by mali byť 

aktívnymi v oblasti rozvojového vzdelávania 

mládeže, pričom by ich mali motivovať k 

preberaniu iniciatívnosti alebo rozvoju 

mládežníckych výmen v oblasti globálnych 

problémov.

SK-43-14-2011-R4 Connections
ACHO - Aktívne chvíle 

oddychu
Bratislava 21 443 € A

Projekt predkladá OZ ACHO a prostredníctvom 

tohto projektu chce pripraviť tréningový kurz pre 

mládežníckych pracovníkov/trénerov 

(profesionálov I dobrovoľníkov) za účelom 

vzájomnej výmeny dobrých skúseností, umeleckých 

metód a praxe a naučiť sa, ako hľadať motiváciu 

pre mládež, ako využiť umelecké metódy pre 

miestny rozvoj a zároveň ako zvýšiť kreativitu 

mládeže pre jej lepšie uplatnenie na pracovnom 

trhu. Školenie má trvať 8 dní a zúčastní sa ho 19 

účastníkov a 10 odborníkov z 12 krajín (D, ESP, GB, 

GR, LIT, LOT, PL, ROM, TR, IT, CZ, SK). 

Akcia 4 - Systémy podpory mládeže



SK-43-12-2011-R4
Mladý občan v strede 

Európy/ Young citizen in 

the middle of Europe

Res Publica Košice 0 N


