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Číslo projektu Názov projektu Subjekt Obec /mesto Schválený grant
Rozhodnutie Výberovej 

komisie
Popis podporeného projektu

SK-11-E60-2011-R5 NAŠE HODNOTY (OUR VALUES) ZOTT Lučenec 16 200 € A

Projekt predkladá neformálnaskupina mladých ľudí z Lučenca, z ktorých väčšina študuje, dvaja sú

nezamestnaní. Niektorí z nich pôsobia ako dobrovoľníci na rôznych charitatívnych akciách. Cieľom

predloženého projektu je zorganizovať mládežnícku výmenu, na ktorej sa účastníci chcú zamyslieť

nad hodnotami dnešných mladých ľudí, nad svojimi hodnotami, zistiť formou ankety hodnoty

náhodne oslovených mladých ľudí, porovnať ich so svojimi a na tomto základe hľadať spôsoby

propagácie zdravých životných hodnôt. Výmeny sa majú zúčastniť mladí ľudia z Česka, Rumunska,

Anglicka a Slovenska v celkovom počte 36 + 4 a to vo februári po dobu 10-tich dní. Plánovaná je aj

prípravná návšteva.

SK-11-E63-2011-R5 Magic Cool Radio NS pri ZK IMA PČOLKA Bežovce 15 470 € A

Multilaterálna výmena, ţiadateľom je neformálna skupina s lokálnou pôsobnosťou pri ZK IMA Pčolka z Beţoviec. Počet organizátorov je 

6 - neformálne skupiny a neziskové organizácie zdruţujúce mladých ľudí z Maďarska, Turecka, Lotyšska, Rumunska a Španielska, 

hosťujúcou krajinou ja Slovensko (ţiadateľ). projekt plánuje realizovať na Zemplínskej Šírave počas 7 dní, od 21.4. - 28.4.2012. Z kaţdej 

krajiny sa projektu zúčastnia 4 účastníci a jeden vedúci. Obsah aktivity je zameraný na podporu porozumenia medzi mladými s rôznych 

krajín. Kaţdá zúčastnená krajina sa rovnako podiela na zostavení programu výmeny - pripraví podklady na vysielanie jednotlivých relácií 

(prezentácia krajiny, interview o moţnostiach dobrovoľníckych aktivít v domácom regióne, profil miestnej hudobnej skupiny + 

hudba).Ciele projektu: naučiť sa spracovávať informácie z rôznych zdrojov a následne ich prezentovať, podporiť komunikáciu v cudzom 

jazyku (inteview, tvorba reportáţí, kontakt s miestnou komunitou), získať informácie o iných kultúrach, naučia sa vyuţívať program 

Mládeţ v akcii. Získané ţivotné kompetencie budú vedieť naplno vyuţiť v ďalších aktivitách ako aj v osobnom ţivote. Online internetové 

rádio (ako pokračovanie aktivity výmeny v Španielsku) bude dostupné neobmedzene tam,kde je internetové pokrytie a teda ovplyvňuje 

širokú verejnosť. Cieľovou skupinou je mladý poslucháč, ktorého prostredníctvom relácií plánujú motivovať k zapojeniu sa do 

dobrovoľníckych činností. Ţiadateľ plánuje aktívne zapojiť účastníkov do ţivota miestnej komunity prostredníctvom online rádia. 

Vzdelávanie počas realizácie aktivity je zamerané na podporu ţivotných kompetencií.

SK-11-E68-2011-R5 Rodová rovnosť - JA TY ON Mosty Košice 16 838 € A

Projekt predkladá neformálna skupina Mosty, skupina mladých ľudí pôsobiaca v Košiciach. Ide o

projekt multilaterálnej mládežníckej výmeny, na ktorej sa zúčastní 40 účastníkov zo Slovenska,

Čiech, Rumunska a Veľkej Británie. Hlavnou témou projektu je rodová rovnosť a dikriminácia,

pričom cieľom projektu je spoločne diskutovať na túto tému s mladými ľuďmi z iných krajín a

vzájomne zdieľať skúsenosti za účelom eliminície predsudkov a diskriminácie. Počas 10 dní

naplánovali rôzne zážitkové aktivity čerpané najmä z metodických príručiek "Do Európy Hrou I-IV" a

"Kompass". Výstupom z výmeny má byť spracovaný informatívny manuál distribuovaný na školy.

Druhým výstupom bude napísanie otvoreného listu za vyslovenie podpory organizáciám, ktoré sa

zaoberajú danou témou.

SK-11-E69-2011-R5 Quo vadis Action group Kuzmice 16 668 € A

Projekt predkladá skupinka 8 mladých ľudí, vysokoškolákov pod názvom Action group. Jedná sa o

multilaterálnu mládežnícku výmenu, na ktorej sa zúčastní 40 účastníkov zo 4 rôznych krajín-

Slovenska, Rumunska, Českej republiky a Veľkej Británie. Hlavnou témou projektu sú ľudské práva.

Cieľom projektu je spoločne diskutovať na túto tému, vymieňať si skúsenosti a napomôcť k zníženiu

diskriminácie a zasadiť sa viac v boji za ľudské práva. Výstupom z projektu bude plagát a video.

SK-11-E106-2011-R5 UOO - Use Options Open (Využitie otvorených možností) Študentská rada stredných škol SR Partizánske 8 620 € A

Projekt predkladá Študentská rada stredných škôl SR z Trenčína, členovia ktorej už realizovali,

alebo sa zúčastnili na viacerých projektoch. Cieľom tohto projektu má byť výmena znalostí a

skúseností z procesu rozvoja zúčastnených organizácií a ich členov po zapojení sa do projektov

programu MvA a zhodnotenie vývoja procesu participácie v jednotlivých krajinách. Projekt bude

realizovaný v Trenčíne a zúčastnia sa ho partneri z Poľska a Bulharska, z každej organizácie po 7

účastníkov+ vedúci. Aktivity sa budú realizovať na prelome februára/marca a budú trvať 8 dní,

počas ktorých si budú účastníci vymieňať skúsenosti a názory vo workshopoch, rolových hrách,

diskusiách a iných metódach neformálneho vzdelávania. Prípravná návšteva sa neuskutoční.

SK-11-E108-2011-R5 Nie je Róm ako Róm, nie je gadžo ako gadžo Informačné poradenské entrum Rómov Rimavská Sobota Rimavská Sobota 7 754 € A

Nezisková organizácia Informačné poradenské Centrum Rómov Rimavská Sobota žiada o finančný

príspevok trilaterálnej mládežnickej výmeny. Miesto konania výmeny je Rimavská Sobota. Ide o

výmenu, ktorá má trvať sedem dní od 9.6.2012 do 16.6.2012. Cieľom aktivít a projektu je

prostredníctvom určitých aktivít bojovať proti predsudkom voči rómskej komunite a nedostatkom

príležitostí pre ňu. Tieto aktivity pozostávajú z divadelných predstavení, ktoré majú poukázať na

doskrimináciu a segregáciu.

SK-11-E40-2011-R5 Tradície robia náš život pestrým SOAring Žilina 0 € N

SK-11-E45-2011-R5 Výmena - Begegnung Slovakia 2012 Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Bratislava 0 € N

Akcia 1.1 - Mládežnícke výmeny



SK-11-E54-2011-R5 Dreams+Teams APPLE BANG Prešov 0 € N

SK-11-E87-2011-R5 Yes Im/Áno, som ELEMENT Čaňa 0 € N

SK-11-90-2011-R5 Impacto Únia deti a mládeže Bratislava 0 € N

SK-11-93-2011-R5 Minorities with major priorities NS Mesto živých Malcov 0 € N

SK-11-95-2011-R5 Zimný návrat 2012 NS Terezia Ksinantova Trnava 0 € N



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

SK-12-80-2011-R5 Forum Publicum Občianska iniciatíva  Forum Publicum Košice 2 830 € A

Projekt predkladá neformálna skupina 6 mladých ľudí zložená zo študentov práva, politických vied a iných

sociálnych vied. Predkladaný projekt je národná mládežnícka iniciatíva, ktorá bude trvať 12 mesiacov a

realizovaná bude prevažne v Košiciach. Cieľom projektu je vytvoriť priestor pre verejnú diskusiu o návrhoch a

novelách zákonov. Organizátori projektu plánuje zapojiť 12 študentov vysokých škôl z právnických fakúlt, ktorí

sa budú v pracovných skupinách podieľať na analýze a príprave abstraktov jednotlivých zákonov. Výstupom z

projektu bude metodická príručka k spracovávaniu právnických textov. Organizátori taktiež plánujú vytvoriť

informačné vídeá o fungovaní EÚ, ktoré by mali slúžiť ako výukové materiály na stredných a základných

školách. Aktivity projektu: konzultácie zákonov s

neziskovým sektorom, príprava abstraktov k zákonom, moderovanie diskusií na internetovom fóre, spracovanie

podnetov a odoslanie poslancom, príp.europoslancom, školiace stretnutia pre študentov, spolupráca s

médiami, vytvorenie informačných vídeí a animácií, vytvorenie metodickej príručky k spracovávaniu

právnických textov

SK-12-82-2011-R5 Rozdaj svoje srce - mentorský program Rozdaj svoje srdce Košice 5 400 € A

Projekt národnej mládežníckej iniciatívy podáva neformálna skupina Rozdaj svoje srdce z Košíc, ktorá je

tvorená 8 mladými ľuďmi. Členovia skupiny absolvovali v tomto roku Youth Leadership Programme with Central

Europe v USA a majú dlhoročné skúsenosti s dobrovoľníckou prácou s deťmi a mladými ľuďmi v rôznych

komunitných organizáciách. Cieľom projektu je zrealizovať mentorský program v Detskom domove v Košiciach.

Šesť mentorov bude počas jedného roka aktívne tráviť čas so svojimi zverencami (jeden mentor sa bude

venovať jednému dieťaťu). Náplň jednotlivých stretnutí, ktoré sa budú realizovať raz týždenne, sa bude plne

prispôsobovať potrebám a záujmom detí. Členovia skupiny, ktorí nemôžu alebo nechcú byť mentormi sa budú

podieľať na organizačnom zabezpečení projektu. Cieľom mentoringu je pomôcť deťom osobnostne rásť a

vedieť sa po odchode z Detského domova uplatniť v reálnom živote a plnohodnotne sa začleniť do spoločnosti.

Ďalším z cieľov je prevencia sociálno-patologických javov a rizikových foriem správania sa, ku ktorým bývalí

odchovanci po opustení ústavnej starostlivosti zvyčajne inklinujú.

SK-12-E27-2011-R5 Náboženstvo je priateľské... Veronika Miklášová, neformálna skupina Silnejší -slabším Chocholná-Velčice 6 500 € A

Projekt predkladá neformálne skupina 15 zdravých ľudí a ľudí s postihnutím, ktorá sa zúčastňuje rôznych akcií,

ktoré sa konajú v obci, domove sociálnych služieb a pomáha pri organizácii v cirkevných zboroch v okrese

Trenčín. Niektorí mladí ľudia zo skupiny už ukončili školy, ale kôli svojmu znevýhodneniu majú problém

zamestnať sa. Predkladaný projekt je mládežnícka iniciatíva s trvaním 10 mesiacov, počas ktorej sa uskutoční

15 stretnutí (zameraných na rôzne témy) a dve dvojdňové stretnutia. Cieľom projektu je dokázať, že je možné

vzájomne komunikovať a spolupracovať napriek rozdielnemu vierovyznaniu. Skupina sa skladá z mladých ľudí

s rôznym vierovyznaním a z neveriacich. Medzi hlavné aktivity projektu patria prednášky evanjelického a

katolického kňaza, športové aktivity, hipoterapia, rozhovory na tému vplyv viery, príprava výrobkov z prírodných

materiálov a pod.

SK-12-E40-2011-R5 Jedna plus jedna Občianske združenie  tab_lab Nitra 3 953 € A

Neformálna skupina štyroch mladých ľudi predstavuje mládežnícku inicitívu v Nitre. Ide o mladých ľudi resp.

absolventov a končiacich študentov vysokých škôl. Cieľom tohto projektu je vytvorenie spoločných návrhov s

ľudmi žijúcimi v meste Nitra a pokúsiť sa realizovať jednotlivé projekty, ktoré by mali byť zamerané na

revitalizáciu mesta, ekológiu a sociálnu spoločnosť. Žiadatelia finanćného príspevku realizujú spoločný projekt

v meste Nitra pod názvom Bunka, ktorého cieľom je prezentácia súčasného umenia a realizácia kultúrnych

aktivít.

SK-12-E63-2011-R5 Europian Volunteers Občianske združenie Flap Dlhá nad Oravou 14 100 € A

Projekt predkladá OZ Flap, ZŠ Dlhá nad Oravou, má názov Europian volunteers. Ide o nadnárodnú

mládežnícku iniciatívu Slovenská republika- Estónsko. Zapojených bude 12 mladých ľudí spolu z obidvoch

krajín. Hlavný cieľ: oceniť miestnych ľudí a dobrovoľníkov v obidvoch krajinách prostredníctvom zorganizovania

fotografickej výstavy, umožniť im stretnutie, a možnosť získať nové inšpirácie o dobrovoľníckych aktivitách.

Šíriť a podporovať myšlienku dôležitosti dobrovoľníctva v miestnych komunitách.

SK-12-E111-2011-R5 Give the fire ART KRUH - Agentúra rozvoja turizmu, kultúry, remesla, umenia a harmónie        Štrba 11 728 € A

Nadnárodnú mládežnícku iniciatívu podáva združenie ArtKruh. Jedná sa o iniciatívu, ktorej sa zúčastnia iné dve

partnerské organzácie z Poľska a Bulharska. Celkové trvanie projektu bude 355 dní. Hlavnými cieľmi projektu

je organizácia rôznych workshopov pre lokálne komunity za prítomnosti lektorov učiteľov z partnerských

organizácii. Cieľom je aj prostredníctvom umenia a kultúry a prostredníctvom zapojenia lokálnej komunity zvýšiť

rozvíjanie mladej generácie.

SK-12-79-2011-R5

Mladí za zdravie

Mladí dobrovoľnici Giraltovce 0 € N

SK-12-83-2011-R5 "Iniciatívna mládež Krupiny" Inromačné centrum mladých Krupina(ICM Krupina) Krupina 0 € N

SK-12-84-2011-R5 Mládežnícke internetové vysielanie Nadácia Dobrá rómska vila Kesaj Kosice 0 € N

SK-12-85-2011-R5 Fair play Mládežnícka iniciatíva  HBC Farma Petržalka Bratislava 0 € N

SK-12-E35-2011-R5 Learning by doing Neformálna skupina Activity Torysa 0 € N

SK-12-E92-2011-R5 Tu patrím Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže Spišská Nová Ves 0 € N

SK-12-E137-2011-R5 Cyklo kino - Študenti študentom Orbis Institute Bratislava 0 € N

Akcia 1.2 - Mládežnícke iniciatívy



Číslo projektu Názov projektu Subjekt Obec /mesto Schválený grant
Rozhodnutie Výberovej 

komisie
Popis podporeného projektu

SK-13-E17-2011-R5 Demagog Iinštitút pre dobre spravovanú spoločnosť Bratislava 36 052 € A

Projekt predkladá nezisková organizácia Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť, ktorého

partnerom bude na Slovensku neformálna skupina mladých ľudí (NFP-IGYP), zložená zo študentov

vysokých škôl. Tieto organizácie budú spolupracovať s českými organizáciami: Debatní klub

studentu Masarykovy univerzity (nezisková organizácia) a neformálna skupina mladých ľudí zložená

zo študentov Masarykovej univerzity. Cieľom projektu je, aby boli mladí ľudia zapojení do aktivít tzv.

factcheckingu, teda kontroly verejnej a politickej diskusie v krajine a to formou sledovania a analýz

diskusií verejných činiteľov. Tieto aktivity budú prezentované na webe, v printových médiách a na

školách. Do projektu bude zapojených 35 mladých ľudí zo Slovenska a 14 z Čiech, ktorí sa budú

navzájom pravidelne stretávať.

SK-13-2-2011-R5
EU Foreign Policy Shaping: From Brussels 

to Tunis
Slovenská atlantická komisia Bratislava 20 255 € A

Slovenská atlantická komisia (ďalej SAC) predkladá projekt mládežnickej demokracie. SAC je

mimovládna organizácia zaoberajúca sa oblasťou bezpečnosti, medzinárodnými vzťahmi a

európskou politikou. Do projektu sú zapojený dve oragnizácie zo Slovenska a dve z Maďarska.

Projekt bude trvať od februára do mája 2012, konať sa bude v Banskej Bytrici a Budapešti. Cieľom

projektu je priblíženie tvorby zahraničnej politiky mladým ľuďom. Pri tomto prípade sa použije

špecifický a aktuálny príklad Tuniska a jeho cesta k demokracii. Na základe workshpov majú

účastníci simulovať zasadnutie európskych štruktúr.

Akcia 1.3 - Mládežnícka demokracia



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

SK-21-63-2011-R5 Open your eyes INEX Slovakia, o.z. Bratislava 8 155 € A

Žiadateľom je INEX Slovakia - organizácia, ktorá má dlhoročné skúsenosti z práce s dobrovoľníkmi. Hlavnou

témou projektu je dobrovoľníctvo a propagácia dobrovoľníctva. Náplňou 11 mesačnej dobrovoľníckej práce

EVS dobrovoľníka z Ukrajiny bude hlavne participovať na hlavnej aktivite žiadateľa - Workcamp. Popri tom

bude propagovať dobrovoľníctvo medzi mladými v školách, organizovať rôzne zmysluplné voľnočasové aktivity

pre mladých a pomáhať pri administratíve organizácie.

SK-21-64-2011-R5 Developing partnership within EVS KERIC Čadca 20 880 € A
Projekt predkladá OZ Truc sphérique, ktoré sídli v budove železničnej zastávky Žilina -Zárečie a snaží sa o

rozširovanie kultúrneho povedomia v Žiline. Jedná sa individuálnu dobrovoľnícku službu, pri ktorej bude v Arménsku

ťovaná dobrovoľníčka zo Slovenska po dobu 9-tich mesiacov. Počas EDS bude jej hlavnou pracovnou náplňou

venovať sa deťom z centra pre znevýhodnené deti, organizovať pre ne hry, výlety, workshopy a ďalšie aktivity. Bude

sa tiež podielať na bežných aktivitách organizácie.

SK-21-65-2011-R5 ADM Complementarity ACHO - Aktívne chvile oddychu Bratislava 12 515 A

Projekt predkladá občianske združenie ACHO, ktoré ponúka možnosti aktívneho využívania voľného času

prostredníctvom umenia, kultúry pohybu, remeselných zručností a iných aktivít. Motiváciou združenia je

zlepšenie situácie vo využívaní voľného času detí a mládeže v obci Miloslavov, ako aj sociálna výpomoc

znevýhodneným skupinám. Predložený projekt je hosťovanie dobrovoľníčky z Belgicka (7 mesiacov) a

dobrovoľníka z Rumunska (12 mesiacov). Aktivity dobrovoľníkov: aktivity v materskej škole, vytváranie a

realizácia záujmových krúžkov v rámci mimoškolskej činnoati na miestnej Základnej škole, vedenie

konverzačných jazykových lekcií, asistenci pri obslužných činnostiach pre starých a nevládnych ľudí,

zveľaďovanie zelene, prezentačné aktivity zamerané na prezetnáciu krajín a kultúry dobrovoľníkov, EDS a

programu Mládež v akcii atď.

SK-21-66-2011-R5 EU-Caucasus Youth Dialogue Mladiinfo Slovensko Bratislava 6 590 € A

Mladiinfo Slovakia je prvou pobočkou macedónskej NGO, ktorá bola založená v r. 2011 bývalými dobrovoľníkmi.

Hlavným cieľom predloženého projektu je šírenie európskych hodnôt kaukazským študentom a zároveň podporovať

inter-kultúrny dialóg medzi mladými ľudmi z Európy a z Kaukazu. Organizácia Kaukazký dom sídliaca v Gruzínsku v

Tbilisi plánuje organizovať pravidelné stretnutia pre 25 mladých ľudí z Európy a Kaukazu, ktoré budú mať formu

seminárov na tému: ľudské práva, dobrovoľníctvo, problém menšín, mládežnícka politika atď. Zo Slovenska bude

vyslaná dobrovoľníčka Andrea na dobu 1 rok, ktorá bude pomáhať organizovať tieto stretnutia. Pre dobrovoľníčku to

bola jej vyvolená destinácia a z jej vlastnej iniciátivy sa jej podarilo nadviazať dobrý kontakt s hosťujúcou

organizáciou.

SK-21-67-2011-R5 Kultúrne, vzdelávacie a rozvojové aktivity Gemerského mládežníckeho spolku Gemerský mládežnícky spolok Rožňava 14 850 € A

Gemerský mládežnícky spolok predkladá projekt EDS s názvom Kultúrne, vzdelávacie a rozvojové aktivity

Gemerského mládežníckeho spolku. EDS v trvaní 12 mesiacov, 1.3.2012 - 28.2.2013, je určená pre 2 dobrovoľníkov

z Rumunska, ktorí sa budú podieľať na osvetových a vzdelávacích aktivitách organizácie. Dobrovoľníci budú

zapojení do prípravy a realizácie kultúrnych a umeleckých podujatí (dokumentácia kultúrneho dedičstva, organizácia

Gemerskoturnianského leta 2012), ako aj do aktivít zameranýc na rozvoj vidieka (tvorba turistických produktov,

stratégia spolupráce partnerov v CR). Predkladateľ deklaruje zhodnu s požiadavkami kladenými na hosťujúcu

organizáciu, ako aj na celkové zabezpečenie EDS. Jedná sa o aplikanta, ktorý hosťova 7 dobrovoľníkov do

zahraničia a zároveň vyslal 4 vlastných dobrovoľníkov

SK-21-68-2011-R5 Vzdelávacie a rozvojové aktivity OZ - Fundament ! Fundament Rimavská Sobota 16 651 A

Žiadateľom projektu s názvom: "Vzdelávacie a rozvojové aktivity OZ - Fundament" je občianske združenie

Fundament. Miestom realizácie aktivít projektu bude región Rimavská Sobota. Začiatok projektu je

naplánovaný 01.03.2012 a jeho ukončenie 28.02.2013. Cieľom projektu je vytvoriť aktivity pre dvoch

dobrovoľníkov z Turecka, zachovať kultúrnu rozmanitosť, aktívne Európske občianstvo, presadzovanie

záujmov občanov a participácií v miestnej demokracii.

SK-21-69-2011-R5 Connection of two worlds EFFETA - Stredisko sv. Františka Saleského Nitra 7 855 € A

Projekt "Connection of two worlds" predkladá organizácia EFFETA z Nitry, v ktorej záujme je vytvárať priestor

pre komunikáciu medzi osobami so sluchovým postihnutím a zdravou populáciou. V predkladanom projekte

bude organizácia počas 12 mesiacov hosťovať dobrovoľníčku z Poľska. Aktivity dobrovoľníčky budú pozostávať

napríklad z tímovej práce s osobami so sluchovým postihnutím, z workshopov pre zdravé i postihnuté deti,

výroby ručných výrobkov distribuovaných pri rôznych udalostiach organizácie. Dobrovoľníčke bude prenechaný

aj priestor pre vlastné aktivity súvisiace s témou, ktoré bude chcieť v organizácii realizovať.

SK-21-70-2011-R5 Volunteer For Community Kultúrne centrum Aktivity, o.z. Trencin 4 425 € A

V projekte ide o EDS, kde hosťujúcou organizáciou je Kultúrne centrum Aktivity, o.z. a vysielajúcou organizáciou je

francúzska organizácia Ilinéraire International Antenne MidiPyrénées. Dobrovoľník bude pôsobiť v KCA, ktoré je

nezávislým občianskym združením venujúcim sa poskytovaniu služieb v oblasti kultúry, športu a aktívneho odpočinku.

Trvanie EDS dobrovoľníka na Slovensku je 6 mesiacov. Medzi jeho hlavné aktivity bude patriť pomoc pri každodenných a

sezónnych aktivitách v kultúrnom centre, napr. príprava a organizovanie hudobných koncetov, vedenie skupiny malých detí

v denných kempoch, asistovanie vyučujúcim v miestnej škole na hodinách jazyka, športu a umenia.

SK-21-71-2011-R5 Lets explore SEE side of voluntarism! C.A.R.D.O. Bratislava 6 620 € A

Projekt Edurópskej doborovoľníckej služby, ktorý predkladá organizáca C.A.R.D.O. Projekt sa týka vysielania

slovenského dobrovoľníka do Čiernej Hory na 12 mesiacov. Hosťujúcou organizáciu dobrovoľníka je

organizácia ADP-ZID. Cieľom celej dobrovoľníckej služby je propagácia konceptu a hodnôt dobrovoľníctva

(resp. Európskeho roka dobrovoľníctva) na európskej úrovni, ale hlavne na úrovni štátov juhovýchodnej

Európy.

SK-21-72-2011-R5 Smile to Treat Truc sphérique Žilina 5 280 € A

Projekt predkladá OZ Truc sphérique, ktoré sídli v budove železničnej zastávky Žilina -Zárečie a snaží sa o

rozširovanie kultúrneho povedomia v Žiline. Jedná sa individuálnu dobrovoľnícku službu, pri ktorej bude v Arménsku

ťovaná dobrovoľníčka zo Slovenska po dobu 9-tich mesiacov. Počas EDS bude jej hlavnou pracovnou náplňou

venovať sa deťom z centra pre znevýhodnené deti, organizovať pre ne hry, výlety, workshopy a ďalšie aktivity. Bude

sa tiež podielať na bežných aktivitách organizácie.

SK-21-74-2011-R5 Youth for youth Žabky Košice 9 865 € A

Projekt predkladá skúsaná organizácia OZ Žabky so sídlom v Košiciach. Ide o EDS s trvaním 7 mesiacov pre dvoch

dobrovoľníkov z Francúzska a Bulharska. Projekt sa má uskutočniť v obci Torysa, kde si OZ zriadilo prostredníctvom

svojich dobrovoľníkov svoju pobočku a chce takýmto spôsobom propagovať v obci a priľahlom regióne program

Mládež v akcii a EDS, čo je zároveň aj hlavným cieľom projektu. Denislav, dobrovoľník z Bulharska je skúseným

fotografom a má základné skúsenosti aj s filmom a práve aj prostredníctvom týchto aktivít sa chce realizovať v rámci

tohto projektu EDS. Dobrovoľníčka z Francúzska sa bude prevažne zameriavať na voľnočasové a vzdelávacie aktivity

predovšetkým pre miestne deti a mládež.

Akcia 2 - Európska dobrovoľnícka služba



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-43-15-2011-R5 Lets put our minds together Mesto Veľké Kapušany Veľké Kapušany 4 813 € A

Mesto Veľké Kapušany predkladá projekt realizačnej poradnej návštevy (feasibility visit) s názvom

Lets put your mind together, ktorej cieľom je príprava projektu podakcie Akcia 1.3 - Projekty

mládežníckej demokracie. Hlavnými témami projektu je rozvoj mládežníckej politiky, aktívnej

participácie mladých a princípov demokracie. 5 partnerov projektu je z 5 členských krajín EÚ a 1

partner z partnerskej krajiny, ktorá je kandidátom na vstup do EÚ. Aplikant plánuje realizovať hlavnú

aktivitu projektu 7. - 10.3.2012 vo Veľkých Kapušanoch, ktorej sa zúčastní 12 participantov, vždy 1

pracovník s mládežou a 1 mladý. Plánovaná realizácia projektu je od 1.2.2012 do 30.4.2012.

SK-43-16-2011-R5 ViaRopes Preles, o.z. Žilina 16 834 € A

Projekt predkladá OZ Preles, ktoré organizuje tábory, školenia, prednášky pre mládež. Od roku 2009 

prevádzkuje aj Lanový park Preles.

Predložený projekt je školenie, na ktorom sa zúčastní 21 účastníkov a 4 školitelia. Účastníci

pochádzajú z organizácií z Maďarska, Rumunska, Čiech, Lotyšska, Holandska a Poľska. Cieľom

školenia je naučiť pracovníkov s mládežou, ako vhodne načasovať a bezpečne využívať outdoorové

aktivity v súlade so vzdelávacími cieľmi . Počas 7 dní sa budú venovať risk manažmentu,

bezpečnosti a materiálovému vybaveniu pri outdoodorových aktivitách, metodológii outdoorových

aktivít , ako ich využívať vo vzdelávacom procese a na záver ako robiť debriefing aktivít. Výstupom z

projektu bude online manuál k outdoorovým aktivitám. Žiadateľ plánuje podporiť účastníkov v

príprave akčného plánu, ktorý by mal viesť k vytvoreniu spoločného medzinárodného outdorového

projektu.

SK-43-17-2011-R5 Hear the Word, Heal the World Detská organizácia FENIX, o.z. Bratislava 14 527 € A

Snaha detskej organizácie Fénix zorganizovať školenie vyplynula z potreby partnerských organizácii

vedieť odprezentovať svoju činnosť nielen vo vnútri organizácie, aby sa členovia zúčastňovali

aktivít, ale aj navonok. Školiace aktivity majú byť zamerané na zviditeľnenie činnosti organizácie,

prezentácia, budovanie značky, efektívnu komunikáciu, práca s médiami.Ďalej sa budú zaoberať

témami ako rozvíjanie tvorivosti, flexibility, spolupráce, riešenie problémov. Školenie má trvať 8 dní

a majú sa ho zúčastniť dobrovoľníci a pracovníci s mládežou z PĽ, HU,RU,CZ,SK v celkovom počte

28. Školitelia majú byť dvaja odborníci v danej téme zo Slovenska a jeden z Rumunska.

SK-43-18-2011-R5 PARAnormal experiences on international youth work eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí Bratislava 0 N

SK-43-E37-2011-R5 Video - essential tool in youth work YMCA na Slovensku Bratislava 0 € N

Akcia 4 - Systémy podpory mládeže



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

SK-51-6-2011-R5 S vami o nás Mesto Leopoldov (RAMLA - rada mladých) Leopoldov 9 300 € A

RAMLA - Rada mladých pod mestom Leopoldov je organizácia mladých ľudi pracujúca s mladými

ľudmi. Táto organizácia podáva projekt v rámci Akcie 5.1. Projekt a aktivity by mal trvať od 1.4.2012

do 31.7.2011. Vzhľadom na to, že projekt je zameraný na široké spektrum potrieb mladých ľudí je

rozpracovaný do 6 fáz zameraných na neformálne vzdelávanie. Hlavným cieľom, ktoré by mali byť

projektom dosiahnuté je vybudovanie fungujúceho dialógu medzi samosprávou resp. zástupcami

samosprávy a zástupcami mladých ľudí, ktorí budu zastupovať potreby komunity.

Akcia 5.1 - Stretnutia mladých ľudí a osôb zodpovedných za mládežnícku politiku


