Z á v er e čn ý pr ot ok ol
o posúdení žiadostí o dotáciu na rok 2017
v rámci Programov pre mládež 2014-2020 – program PRIORITY mládežníckej politiky
(Výzva č. PRIORITY/D/2/2017)

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)
zaregistrovalo k predkladaciemu termínu 12. 5. 2017 predloženie 16-ich žiadostí o dotáciu v rámci
výzvy č. PRIORITY/D/2/2017, ktorá sleduje ciele programu PRIORITY mládežníckej politiky (ďalej len
„program“). Uvedený program je súčasťou grantovej schémy ministerstva v oblasti podpory práce
s mládežou „Programy pre mládež na roky 2014 - 2020“.
Administrátor programu organizácia IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže zabezpečila kontrolu
splnenia formálnych požiadaviek zverejnených vo Výzve na predkladanie žiadostí o dotáciu
a vypracovanie odborných posudkov ku každej z predložených žiadostí o dotáciu v zmysle
podmienok programu.
Kritériá na posudzovanie žiadosti o dotáciu boli nasledovné: celkový súlad cieľov projektu
s cieľmi výzvy, prepojenie východiskovej situácie a cieľov aktivít projektu, metodika a inovácia
navrhnutých aktivít, efektivita rozpočtu vzhľadom na povahu a množstvo plánovaných aktivít,
sieťovanie a spolupráca rôznych subjektov mládežníckej politiky a práce s mládežou v rámci
pôsobenia žiadateľa, komplexnosť a pravidelnosť hodnotenia aktivít, projekt (alebo jeho časť) ako
príklad dobrej praxe.
Následne bola žiadosť o dotáciu s projektom a s vypracovanými odbornými posudkami predložená
na posúdenie odbornej komisii zloženej z odborníkov ministerstva a zástupcu organizácie IUVENTA
– Slovenského inštitútu mládeže.
Komisia posúdila žiadosti o dotáciu a súvisiacu dokumentáciu na svojom zasadnutí dňa 20. júna 2017
a odporučila ministerstvu, ako vyhlasovateľovi výzvy, udeliť, resp. neudeliť finančnú podporu
vybraným žiadateľom na zabezpečenie konkrétnych projektov.
Odbor mládeže vzal do úvahy odborné posudky a stanovisko komisie a po vylúčení duplicity
financovania z iných programov pre mládež pripravil návrh na udelenie dotácie pre rok 2017 v tomto
programe.

Na základe vyššie uvedených skutočností vydávam rozhodnutie
a) o poskytnut í dotácie na zabezpe čenie nas ledujúcich 8 projektov :
REGISTRAČNÉ
ČÍSLO
PRIORITY2017/2/001/D

NÁZOV ŽIADATEĽA

Rada mládeže Žilinského kraja

SÍDLO
ŽIADATEĽA

Žilina

VÝŠKA DOTÁCIE

9 000 €

ODÔVODNENIE
ROZHODNUTIA

Cieľom projektu Mladí bez nenávisti je zvýšiť povedomie o negatívnom vplyve nenávistných
prejavov v online a offline priestore a jeho spôsoboch predchádzania a odolávania. Žiadateľ
spolupracuje na realizácií projektu z viacerými organizáciami aj s mladými ľuďmi s nedostatkom
príležitosti. Aktivitami projektu sa zvýši počet odborníkov v téme NO HATE, ktorí budú ďalej
vzdelávať mládež. Výstupom projektu má byť vytvorená sieť vyškolených mladých aktivistov a
vytvorenie 24 nových kreatívnych metodík zameraných na problematiku nenávistného
vyjadrovania. Projekt vychádza zo zámerov výzvy, má multiplikačný charakter a prepája
formálne vzdelávania s neformálnym.

PRIORITY2017/2/003/D

Inštitút neformálneho vzdelávania

ODÔVODNENIE
ROZHODNUTIA

Projekt „Bez nenávisti na internete“ prispieva k formovaniu hodnotových postojov u mladých
ľudí ohrozených radikalizmom, xenofóbiou a extrémizmom, zvyšuje dopad a kvalitu
mechanizmov výchovy a vzdelávania k dodržiavaniu ľudských práv, ako aj bojuje s prejavmi
nenávisti v online a offline priestore. Projekt zabezpečuje kontinuálny, profesionálny a inkluzívny
model fungovania národných štruktúr kampane Rady Európy "Bez nenávisti na internete" a
reflektuje potrebu rozvoja kritického myslenia, mediálnej gramotnosti a práce s informáciami.
Zároveň rozvíja kompetencie cieľových skupín pri dizajnovaní, facilitovaní a hodnotení dopadu
vzdelávacích aktivít založených na metodikách Kompas, Bookmarks, We Can Alternatives! Téma
a aktivity projektu veľmi vhodne napĺňajú priority výzvy, sú popísané jasne a detailne.

PRIORITY2017/2/009/D

Protect work

ODÔVODNENIE
ROZHODNUTIA

Predkladateľ žiadosti reaguje projektom TEO tolerantný euroobčan na potreby výchovy mladých
k tolerancii a predchádzaniu všetkých foriem diskriminácie, xenofóbie a intolerancie. Projekt
napĺňa ciele aktuálnej výzvy, špecifické ciele sú zadefinované konkrétne a reálne. Aktivity sú
primerané cieľovej skupine detí a mladých z málo podnetného prostredia, sú kreatívne rozvíjajúce potenciál a kompetencie mladých ľudí a usmerňujúce mladých ľudí k hodnotám.
Udržateľnosť projektu zabezpečená cez nástroje vytvorené počas projektu (internetová
postavička, komiksy, hra).

PRIORITY2017/2/015/D

Nadácia pre deti Slovenska

ODÔVODNENIE
ROZHODNUTIA

Žiadateľ o dotáciu vzdelávaním zvyšuje schopnosť mladých vedúcich a pracovníkov s mládežou
pripraviť vhodné projekty pre detí a mládeže vo svojich komunitách a regiónoch, a to
identifikovať ich reálne potreby a používať efektívne a inovatívne riešenia pre napĺňanie týchto
potrieb). Žiadateľ pripraví na internete priestor zameraný na nástrahy virtuálneho sveta pre
jeho mladých užívateľov, ktorý bude zapĺňať informáciami získanými z malých projektových
zámerov. Tieto zámery poskytnú priestor pre aktívnu participáciu oboch cieľových skupín
projektu. Ciele projektu, ako aj metodiky aktivít sú kvalitne nastavené. Žiadateľ disponuje
vlastnými grantovými možnosťami, ktoré v projekte využíva v prospech očakávaných dopadov.

Bratislava

Veľké
Leváre

Bratislava

12 300 €

12 500 €

8 000 €

Stará
Ľubovňa

PRIORITY2017/2/023/D

Centrum voľného času

ODÔVODNENIE
ROZHODNUTIA

Projekt NE Bezpečný internet aktivizuje mladých ľudí v okrese Stará Ľubovňa , ktorí majú reálne
problémy so stretom s extrémistickým správaním. Cieľom projektu je zmapovať, zaškoliť a
poskytnúť priestor mladým ľuďom (peer aktivistom) na vytvorenie pravidelných aktivít
zameraných na vzdelávanie a výchovu k ľudským právam, formovanie etických hodnôt,
pozitívneho vzťahu k rôznorodosti, rešpektovanie ľudskej dôstojnosti, slobody, nediskriminácii,
tolerancii, spravodlivosti, solidarite, kritickému mysleniu. Navrhované aktivity priamo súvisia so
stanovenými cieľmi projektu. Silnou stránkou projektu je aj dobre zvolená metodika s využitím
interaktívnych metód a rovesníckeho vzdelávania. Prínosom projektu budú odborne zaškolené
peer-skupiny mladých ľudí, ktorí prispejú k skvalitneniu a zatraktívneniu podávaných informácií
a vedomosti prostredníctvom rovesníkov. Zmapovaná situácia v meste a podnety prispejú k
vytváranie nových programov v nasledujúcich rokoch v CVČ a k príprave akčných plánov práce
s mládežou.

PRIORITY2017/2/025/D

Centrum pre podporu neformálneho
vzdelávania

ODÔVODNENIE
ROZHODNUTIA

Projekt (Ne)bezpečne v sieti je zameraný na posilnenie schopnosti mladých kriticky hodnotiť
informácie a bezpečne používať internet, čím je preukázaný súvis s cieľmi výzvy. Projekt zároveň
prispieva k napĺňaniu aktuálnej Stratégie PSK pre mládež na roky 2015-2020, ktorá vychádza zo
základných bodov aktuálnej národnej stratégie pre mládež. Aktivity projektu (informačnovzdelávacia kampaň, workshopy a 3 stretnutia "GO Caffe") sú vhodne koncipované, adekvátne
a použiteľné pre cieľové skupiny, zároveň vychádzajú z reálnych kapacít a skúseností žiadateľa.
Výstupom projektu je návrh opatrení v práci s mládežou smerujúci k posilneniu postavenia
mládeže v spoločnosti a tiež k rozvoju ich aktívneho občianstva. Udržateľnosť aktivít je reálna,
navrhované dopady projektu sú pravdepodobné.

PRIORITY2017/2/028/D

Nadácia otvorenej spoločnosti /
Open Society Foundation

ODÔVODNENIE
ROZHODNUTIA

Cieľom projektu ČÍTANIE NASLEPO je sprostredkovať mladým ľuďom zážitkovou formou
dôsledky hoaxov a falošných správ. Formou kampane aj následných vzdelávacích aktivít budú
mladým sprostredkované rady od známych osobností a expertov v oblasti médií, ako sa v online
prostredí správať, špecificky v kontexte kontroly a overovania informačných zdrojov. Projekt je
veľmi dobre rozpracovaný vo všetkých častiach. Vhodne reaguje na aktuálnu výzvu a na
predchádzajúce aktivity žiadateľa. Zvolená metodika implementácie aktivít je originálna, jasne
rozpracovaná, vychádza z trendov v oblasti práce s mládežou, je prispôsobená aktuálnym
výzvam, ktorým mládež čelí, s cieľom podporiť kritické myslenie. Kombinuje viaceré prvky, ktoré
majú potenciál pre šírenie aj v rámci iných organizácií v oblasti mediálnej výchovy a
vysporiadania sa s problémom falošných správ.

PRIORITY2017/2/029/D

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

ODÔVODNENIE
ROZHODNUTIA

Projektom žiadateľ rieši nenávistné prejavy a netolerantné postoje k odlišnostiam u mladých
ľudí regiónu Oravy. Do regiónu svojho pôsobenia chce priniesť inovatívne aktivity a formy práce
s mládežou. Mladí ľudia sa naučia prezentovať svoje pozitívne hodnoty a postoje a pretvárať ich
do mediálnych obsahov - vytvárať videa s reálnymi príbehmi ľudí, ktorí prežili diskrimináciu
a extrémizmus v akejkoľvek podobe. Cieľ projektu je v súlade s cieľmi a prioritami výzvy. Žiadateľ
aktivitami projektu nadväzuje na predchádzajúce realizované projekty a využíva aj akreditované
vzdelávacie moduly.

Prešov

Bratislava

Trstená

5 373 €

9 760 €

12 404 €

10 357 €

b) o nep odpo rení 8 pr ojektov z dôv odu nesplne nia kvalitatívnych res p. formálny ch
kritérií:
REGISTRAČNÉ
SÍDLO
NÁZOV ŽIADATEĽA
VÝŠKA DOTÁCIE
ČÍSLO
ŽIADATEĽA

Považská
Bystrica

PRIORITY2017/2/004/D

Rada mládeže Trenčianskeho kraja

ODÔVODNENIE
ROZHODNUTIA

Zámerom projektu je zvýšiť schopnosť mladých kriticky pristupovať k informáciám a odolávať
tlaku a nástrahám médií pomocou tréningov komunikácie a argumentácie. V projekte však nie
je dostatočne stanovená východisková situácia, ktorá by pomenovala príčiny aktuálneho stavu
cieľových skupín v zmysle hlbšej analýzy. Niektoré ciele a aktivity nesúvisia s aktuálnou výzvou.
Dopad projektu nie je popísaný pre všetky zadefinované cieľové skupiny. Slabou stránkou
projektu je aj konflikt medzi špecifickými cieľmi projektu a plánovanými výsledkami a výstupmi.
Počty účastníkov na podujatiach sú nastavené na úkor kvality. Taktiež chýba popis následných
aktivít po skončení projektu.

PRIORITY2017/2/011/D

Informačné centrum mladých, n. o.

ODÔVODNENIE
ROZHODNUTIA

Projekt síce reaguje základnou myšlienkou na výzvu, avšak má mnoho nedostatkov.
Východisková situácia je slabo rozpracovaná vo vzťahu k lokalite realizácie projektu a cieľovej
skupine. Jej potreby nie sú dostatočne zdôvodnené. Chýba súvis východiskovej situácie so
zámerom projektu a s očakávanými dopadmi. V projekte chýbajú aktivity pre naplnenie všetkých
stanovených cieľov. Výstupy aktivít, ako aj výsledky projektu nie sú vhodne zadefinované, nie sú
prepojené na aktivity a ciele projektu. Vzdelávacie aktivity sú opísané všeobecne, chýba v nich
popis jednotlivých metód neformálneho vzdelávania. V žiadosti sa nespomínajú aktivity na
šírenie a využitie výsledkov z projektu. Rozpočet je vzhľadom na plánované aktivity neprimeraný.

PRIORITY2017/2/012/D

JA Slovensko, n. o.

ODÔVODNENIE
ROZHODNUTIA

Ciele a aktivity projektu Rozvíjaj svoje JA súvisia s neformálnym vzdelávaním a s podporou
ekonomického a podnikateľského myslenia, avšak nekorešpondujú s cieľmi výzvy a s
problematikou výchovy mladých k ľudským právam a k aktívnemu občianstvu. Obsahom nosnej
aktivity projektu (12-hodinového intenzívneho workshopu realizovaného na báze "inovačný
kemp") je zvyšovanie povedomia mladých ľudí o aktuálnych otázkach, o inováciách a riešeniach
problémov, ale najmä príprava na podnikanie a zamestnanie. Uvedené výsledky a výstupy
aktivít sú z hľadiska výzvy nereálne. Projekt je vhodné podporiť v prípade, že výzva bude
zameraná na podporu podnikania, podnikavosti a zamestnateľnosti mladých ľudí.

PRIORITY2017/2/020/D

IPčko

ODÔVODNENIE
ROZHODNUTIA

Projekt sa zameriava primárne na online prevenciu proti sociálno-patologickým javom a prácu s
mladými ľuďmi zasiahnutými a ohrozenými týmito javmi z pohľadu terénnej práce. Ciele
projektu nie sú jasne ani metodologicky zadefinované. Projekt nevytvára opatrenia, ktoré by
smerovali k riešeniu problematiky s ohľadom na očakávané ciele a výstupy výzvy. Na základe
predloženého popisu aktivít nie je zrozumiteľné, nakoľko bude efektívne využitie plánovanej
metodiky projektu, keďže tá nie je vždy jasne popísaná. Vôbec sa nespomína neformálne
vzdelávanie, ani pri školení terénnych pracovníkov. Niektoré položky rozpočtu nie sú dostatočne
odôvodnené vzhľadom na to, že väčšina aktivít sa realizuje v online priestore.

PRIORITY2017/2/022/D

Rada mládeže Trnavského kraja

ODÔVODNENIE
ROZHODNUTIA

Cieľom projektu je rozvíjanie schopnosti mladých ľudí kriticky sa postaviť k informáciám, ktorých
sú dennými prijímateľmi. Niektoré aktivity a ciele projektu však nesúvisia s cieľmi výzvy.
Východisková situácia nie je dostatočne spracovaná, absentuje reflexia problémov súvisiacich s
aktuálnou výzvou. Ani z formulácie cieľov projektu nie je zrejmé, ako súvisia s cieľmi a
podmienkami výzvy. Chýba im špecifikácia a merateľnosť.

Martin

Bratislava

Bratislava

Trnava

0€

0€

0€

0€

0€

Nie sú uvedené metódy a prístupy, ktoré chce žiadateľ aplikovať v rámci neformálneho
vzdelávania cieľových skupín. Pri aktivitách chýbajú základné informácie o obsahu, metodológii,
o výstupoch aktivít, na koho budú presne zamerané a ako naplnia ciele projektu. Niektoré
položky rozpočtu nie sú opodstatnené, resp. dostatočne zdôvodnené.
PRIORITY2017/2/031/D

Nadácia Milana Šimečku

ODÔVODNENIE
ROZHODNUTIA

Žiadateľ chce adaptovať metodický materiál o mediálnej výchove overený v ČR a tým obohatiť
a rozvinúť témy kritického myslenia a mediálnej gramotnosti na Slovensku. Nastavenie projektu
v súvislosti s výzvou však je nedostatočné. Projekt v podanej podobe nenapĺňa dostatočne účel
a špecifické ciele výzvy, nakoľko popis cieľov nie je dostatočný. Pre dosiahnutie cieľov projektu a
samotnej výzvy obsahuje nízky počet aktivít, ako aj veľmi nízky počet zapojených osôb do
realizácie projektu a nízky počet osôb zasiahnutých projektom. Vzhľadom na celkovo
nedostatočný, resp. chýbajúci popis jednotlivých častí žiadosti, nie je nedostatočne podložená
adekvátnosť vynaložených finančných prostriedkov projektu.

PRIORITY2017/2/032/D

Kolektív pre rozvoj mladých vedcov

ODÔVODNENIE
ROZHODNUTIA

Zámerom projektu je zlepšovať podmienky pre aktívne trávenie voľného času mladých ľudí
prostredníctvom nových médií - najmä online videa, streamu a inej technickej tvorivosti. Ciele
projektu však metodicky nie sú správne stanovené. Žiadateľ veľmi ambiciózne chce naplniť
všetky špecifické ciele výzvy, no neuvádza kedy, kde ani ako to chce urobiť. V projekte chýba
konkrétnejší opis aktivít, ich metodika a obsah. Výstupy sú nastavené príliš ambiciózne. Chýba
presah na neformálne vzdelávanie pre nejednoznačnosť metodiky školenia. Rozpočet projektu
je finančne neefektívny. Otázna je adekvátnosť vynaložených prostriedkov vzhľadom na aktivity
projektu a merateľné ukazovatele projektu.

PRIORITY2017/2/024/D

Centrum pre európske a severoatlantické vzťahy,
CENAA, n.f.

ODÔVODNENIE
ROZHODNUTIA

Žiadateľ neprešiel kontrolou formálnej správnosti a úplnosti žiadosti, keďže ide o subjekt
s právnou formou neinvestičný fond, ktorý v zmysle §15 ods. 2 zákona č. 282/2008 o podpore
práce s mládežou nie je oprávneným žiadateľom. Žiadateľ zároveň nedodržal podmienku výzvy
týkajúcu sa min. 20% spolufinancovania projektu.

Bratislava

Bratislava

Žilina

0€

0€

0€

Celková dotácia poskytnutá žiadateľom v bode a) na zabezpečenie cieľov výzvy č.
PRIORITY/D/2/2017 predstavuje čiastku 79 694 € (slovom sedemdesiatdeväťtisíc šesťsto
deväťdesiatštyri eur).

V Bratislave, dňa 14.7.2017

prof. Ing. Peter Plavčan CSc.
minister školstva, vedy, výskumu a športu SR

