Z á ve r e č n ý p r o t o k o l
o posúdení žiadostí o dotáciu na rok 2017
v rámci Programov pre mládež 2014-2020 – program PRIORITY mládežníckej politiky
(Výzva č. PRIORITY/D/3/2017)

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)
zaregistrovalo k predkladaciemu termínu 05.06. 2017 predloženie 19-tich žiadostí o dotáciu
v rámci výzvy č. PRIORITY/D/3/2017, 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 10. júla
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 poskytnutí dotácie na zabezpečenie nasledujúcich 7 projektov:
REGISTRAČNÉ
ČÍSLO
PRIORITY2017/3/004/D

NÁZOV ŽIADATEĽA

Rada mládeže Slovenska

SÍDLO
ŽIADATEĽA

Bratislava

VÝŠKA DOTÁCIE

7 607 €

ODÔVODNENIE
ROZHODNUTIA

Projekt reaguje na potrebu sledovania trendov v oblasti trávenia voľného času. Aktivity
projektu prebiehajú v dvoch fázach: vo výskumnej a aplikačnej. Výskumná je zameraná na zber
a vyhodnotenie kvalitatívnych a kvantitatívnych údajov o trendoch v oblasti trávenia voľného
času mladých ľudí. Výskum bude osobitne cielený na potreby, ale aj riziká a ohrozenia, ktorým
mladí ľudia čelia. V aplikačnej fáze projekt prinesie odporúčania pre prax s mládežou spolu
s návrhmi, ako tieto poznatky premietnuť do konkrétnych aktivít v rámci voľnočasových aktivít.
Cieľovými skupinami projektu sú mládežnícke organizácie, metodickí pracovníci a mládežnícki
vedúci, ktorí systematicky pracujú s mládežou. V rámci projektu bude vytvorená príležitosť pre
prenos výsledkov výskumu.

PRIORITY2017/3/005/D

YouthWatch

ODÔVODNENIE
ROZHODNUTIA

Hlavným cieľom projektu je v spolupráci s belgickou organizáciou Trendvolwes overiť, či trendy
mládeže, ktoré boli identifikované na európskej úrovni, platia aj pre slovenskú mládež, resp.
v rámci slovenského kontextu. K hlavným aktivitám projektu patrí realizácia výskumu na vzorke
mladých ľudí a mladých trendsetteroch. Výstupom projektu bude záverečná správa
v populárnej forme (tlačená aj elektronická), ktorá bude obsahovať zistenia z výskumu
o aktuálnych trendoch mládeže vo vybraných oblastiach, ako aj odporúčania. Správa bude
voľne dostupná. Výstupy projektu budú doplnením pripravovanej Správy o mládeži 2018
a doplnia portfólio takých znalostí o mládeži, ktoré na Slovensku zatiaľ nezbierala žiadna
inštitúcia alebo organizácia.

PRIORITY2017/3/014/D

Asociácia CVČ SR

ODÔVODNENIE
ROZHODNUTIA

Projekt má poukázať na potenciál existujúcej siete CVČ reagovať na spoločenskú situáciu
a potreby mladých ľudí využiť vlastný potenciál v moderných zariadeniach. Zároveň reflektuje
na strategické dokumenty v oblasti práce s mládežou. Cieľom projektu je realizovať vo
vybraných CVČ nové metódy a prístupy práce s mládežou nad 15 rokov. Navrhnúť virtuálne
mládežnícke centrum, overiť 3 pilotné moduly, zrealizovať prieskum, seminár a konferenciu,
vypracovať metodickú príručku a odporúčania pre možnú transformáciu CVČ na moderné
centrá mládeže. Cieľovou skupinou projektu sú členovia ACVČ SR, mladí ľudia, samosprávy
a odborníci v oblasti práce s mládežou.

PRIORITY2017/3/015/D

A Centrum

ODÔVODNENIE
ROZHODNUTIA

Cieľom projektu je zmapovanie situácie na poli inklúzie zraniteľných skupín mládeže, špecificky
mladých ľudí s Aspergerovým syndrómom, autizmom, ADHD a inými formami odlišného
spracovania informácií a vnímania sociálnych situácií. Projekt bude zbierať údaje o situácii tejto
špecifickej skupiny a oblasti vzdelávania, sociálneho a pracovného života, zameriava sa na
definovanie prekážok v ich začleňovaní do bežného života a definovania riešení. Hlavnými
aktivitami projektu budú tri pracovné konferencie formou fokusových skupín a facilitovaných
diskusií za účasti samotných mladých ľudí s AS, PAS, ADHD, ich rodičov a odborníkov.
Zainteresované subjekty zozbierajú svoje skúsenosti, zadefinujú okruhy problémov a zapoja sa
do tvorby riešení v tejto oblasti. Výsledky projektu budú prezentované vo forme prístupnej pre
cieľovú skupinu mládeže formou videoprezentácie na youtube kanále.

Bratislava

Banská
Bystrica

Banská
Bystrica

9 660 €

17 000 €

7 653 €

PRIORITY2017/3/023/D

IPčko

ODÔVODNENIE
ROZHODNUTIA

Projekt poskytne mladým študentom a absolventom psychológie a sociálnej práce možnosť
získať cenné rady, ale aj dlhodobé skúsenosti v práci s reálnymi mladými ľuďmi (klientmi).
Poradcovia (dobrovoľníci) internetovej poradne pre mladých IPčko.sk po získaní
akreditovaného adaptačného vzdelávania podávajú pomocnú ruku mladým ľuďom, ktorí
potrebujú pomoc a podporu. Cieľom projektu je vytvorenie vzdelávania v oblasti online
krízovej intervencie. Samotné vzdelávanie bude pozostávať z teoretickej prípravy týkajúcej sa
krízovej intervencie ako aj z praktických nácvikov s reálnymi klientmi pod vedením
supervízorky. V rámci projektu bude pripravený aj okrúhly stôl s linkami pomoci.

PRIORITY2017/3/025/D

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

ODÔVODNENIE
ROZHODNUTIA

Projekt vychádza z reality neformálnych skupín regiónu Orava. Zámerom projektu je rozvíjať
u mladých ľudí – členov neformálnych skupín ich potenciál a dať pracovníkom s mládežou do
rúk konkrétny nástroj, prostredníctvom ktorého budú schopní zvýšiť motiváciu v svojich
skupinách a umožniť lepšie prepojenie medzi nimi. V rámci projektu budú využívané dva
gamifikované nástroje – online hra Classcraft a larpy, ktoré sa odohrávajú v reálnom offline
prostredí. Sú postavené na modeli dánskej larpovej školy. Cieľom projektu je tiež prenos ich
princípov do neformálneho vzdelávania na Slovensku. Ako podporné nástroje projektu budú
slúžiť mentoring pre vedúcich, školenie o využívaní reflexií pre zvyšovanie dopadu
a diseminačná konferencia pre multiplikáciu výstupov.

PRIORITY2017/3/033/D

Centrum dobrovoľníctva

ODÔVODNENIE
ROZHODNUTIA

Hlavným cieľom projektu je zvýšiť informovanosť a záujem mladých ľudí v BBSK
o dobrovoľníctve, dobrovoľníckych príležitostiach a dobrovoľníckych organizáciách
prostredníctvom vytvorenia a šírenia inovatívnej mobilnej aplikácie postavenej na gamifikácii.
Zámerom projektu je pritiahnuť mladých ľudí do sveta dobrovoľníctva formou kreatívneho
využitia sociálnych médií. V rámci projektu bude realizovaný prieskum formou fokusových
skupín o preferenciách mladých ľudí vo vzťahu k nástrojom zvyšujúcim ich informovanosť.
V spolupráci s odborníkmi na IKT bude vyvinutá a otestovaná mobilná aplikácia
o dobrovoľníctve medzi mladými ľuďmi v BBSK. V oblasti fungovania tejto mobilnej aplikácie
bude rozvinutá spolupráca s dobrovoľníckymi organizáciami, samosprávami, úradmi práce,
sociálnych vecí a rodiny a firemnými subjektami. Výsledky projektu budú šírené do ďalších
dobrovoľníckych centier na Slovensku.

Bratislava

Trstená

Banská
Bystrica

6 650 €

11 368,40 €

10 815,60 €

b) o nepodporení 12 projektov z dôvodu nesplnenia kvalitatívnych resp. formálnych
kritérií:
REGISTRAČNÉ
ČÍSLO

NÁZOV ŽIADATEĽA

SÍDLO
ŽIADATEĽA

Považská
Bystrica

VÝŠKA DOTÁCIE

PRIORITY2017/3/006/D

Rada mládeže Trenčianskeho kraja

ODÔVODNENIE
ROZHODNUTIA

Návrh projektu uvádza niekoľko všeobecných cieľov, ktoré navzájom nesúvisia. Konkrétne
ciele popisujú aktivity. Jednotlivé aktivity nie sú popísané. Cieľové skupiny sú príliš všeobecné,
pričom nie sú konkretizované ich potreby a ani spôsob, akým by ich mal projekt naplniť.

PRIORITY2017/3/008/D

Centrum pre otvorenú politiku

ODÔVODNENIE
ROZHODNUTIA

Projekt je popísaný všeobecne, chýba konkretizovaná špecifikácia cieľovej skupiny, jej potrieb
a hlavne prepojenie s témou. Voľba metodiky je obvyklá a nie je zrejmé, ako projekt súvisí
s novými trendami, ako sú definované vo výzve. Osobné náklady nie sú postačujúco
vysvetlené. Dopad projektu nie je dostatočne konkrétny.

Dolný
Kubín

0€

0€

PRIORITY2017/3/013/D

JA Slovensko, n.o.

ODÔVODNENIE
ROZHODNUTIA

V žiadosti projektu nie je uvedený podrobný popis vzdelávania, chýbajú témy vzdelávania,
časový rozsah, metodika, vstupné a hlavne výstupné kompetencie , preto nie je možné
jednoznačne posúdiť vzdelávací program. Negatívom projektu je aj to, že má jednorazový
charakter – plánovaný je iba dopad na účastníkov vzdelávania. Jeho ambíciou nie je
testovanie a vyhodnotenie inovatívnych prístupov v práci s mládežou.

PRIORITY2017/3/016/D

Rada mládeže Prešovského kraja

ODÔVODNENIE
ROZHODNUTIA

Ciele projektu nie sú merateľné, nie je jasné, na základe akých indikátorov sa bude sledovať
ich plnenie. Z projektu nie je úplne zrejmá previazanosť navrhovaných aktivít na všeobecný
a špecifické ciele projektu. Chýba podrobnejšia charakteristika udržateľnosti projektu po
ukončení financovania z projektu. Žiadosť projektu vykazuje chyby v rozpočte
a neodôvodnené návrhy na financovanie niektorých aktivít.

PRIORITY2017/3/020/D

Súkromné centrum voľného času

ODÔVODNENIE
ROZHODNUTIA

Žiadateľ nezvolil vhodný cieľ projektu vzhľadom na znenie výzvy. Hodnotenie projektu bolo
krátené pre nedodržanie metodiky SMART a čiastočnú zámenu aktivít a cieľov. Žiadosť
neobsahuje hodnotiace aktivity, meranie odpadu, kvalitatívne indikátory realizácie a ani opis
zapojenia mladých ľudí do prípravy, realizácie a hodnotenia projektu, čo nepodporuje zámer
žiadateľa zabezpečiť „participatívnosť, tvorivosť a inkluzívnosť“.

PRIORITY2017/3/021/D

Archeopark LIPTOV o.z.

ODÔVODNENIE
ROZHODNUTIA

Zameranie projektu na účastníkov workshopov je nedostatočné. Projekt je rozpracovaný iba
pre jednu z uvádzaných cieľových skupín. Dopad projektu pre oblasť práce s mládežou
a zdieľanie inovácií, nie sú zakomponované do projektu. Dopad, výstupy a šírenie výsledkov
projektu sú rozpracované nedostatočne.

PRIORITY2017/3/024/D

Inštitút strategických politík - STRATPOL

ODÔVODNENIE
ROZHODNUTIA

Slabou stránkou projektu je jeho nedopracovanie. Tiež v žiadosti nie sú uvedené plánované
metódy vzdelávania, dĺžka vzdelávania, a preto nie je možné posúdiť prepojenie aktivít
s cieľmi projektu. Učitelia nie sú relevantnou cieľovou skupinou projektu na základe
predmetnej výzvy. V rozpočte nie je dopracovaná ani príjmová časť. Projekt nesúvisí s cieľmi
predmetnej výzvy.

PRIORITY2017/3/027/D

Informačné centrum mladých, n. o.

ODÔVODNENIE
ROZHODNUTIA

V žiadosti projektu absentujú špecifické ciele projektu, cieľová skupina je určená všeobecne,
nie sú uvedené očakávané dopady. Ani výsledky a výstupy nie sú jasne zadefinované.
Finančné prostriedky, vynaložené na zahraničných konzultantov, nie sú plánované efektívne.

PRIORITY2017/3/029/D

Projekt Fórum*

ODÔVODNENIE
ROZHODNUTIA

Vylúčenie na základe nedodržania podmienok výzvy v rámci kontroly formálnej správnosti
a úplnosti žiadosti.

PRIORITY2017/3/030/D

Centrum voľného času Štúrovo*

ODÔVODNENIE
ROZHODNUTIA

Bratislava

Prešov

Banská
Bystrica

Ružomberok

Bratislava

Martin

Bratislava

Štúrovo

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

Vylúčenie na základe nedodržania podmienok výzvy v rámci kontroly formálnej správnosti
a úplnosti žiadosti.

PRIORITY2017/3/031/D

Protect work

Veľké
Leváre

ODÔVODNENIE
ROZHODNUTIA

Slabými stránkami projektu sú nespracované potreby účastníkov, projekt nedefinuje
aktuálne potreby a problémy mladých ľudí, stanovených je veľa cieľov (ich zdôvodnenie
nesie stopy formalizmu), ale aktivity na ne nenadväzujú. Spracovanie aktivít a metodiky je
chaotické. Chýba podrobnejší popis metodiky. Projekt, na základe hodnotenia, nemá
potenciál na šírenie a multiplikáciu ako príklad dobrej praxe v podmienkach iných
mládežníckych organizácií. Celkový dizajn projektu nespĺňa niektoré požiadavky na
projektovú logiku a reálnosť navrhovaných dopadov projektu je otázna.

PRIORITY2017/3/032/D

Zábavné momenty

ODÔVODNENIE
ROZHODNUTIA

Predložený projekt nesúvisí s cieľom výzvy a špecifickými cieľmi výzvy. Podľa predložených
aktivít ide o podporu tradičnej participácie mladých Rómov na živote komunity. Projekt
nenesie prvky nových nástrojov a prístupov práce s mládežou ani zber informácií o nových
trendoch mladých ľudí.
Odporúčanie pre žiadateľa: Uvedený projekt predložiť vo výzve, ktorá je zameraná na
podporu participácie mladých ľudí a ich záujmu o veci verejné.

Vojčice

0€

0€

Celková dotácia poskytnutá žiadateľom v bode a) na zabezpečenie cieľov výzvy č.
PRIORITY/D/3/2017 predstavuje čiastku 70 754 € (slovom sedemdesiattisíc
sedemstopäťdesiatštyri eur).

V Bratislave, dňa

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

