Výsledky rozhodovania o pridelení finančnej podpory k predkladaciemu termínu
24.03.2014

Mládežnícke výmeny
Číslo projektu

2014-1-SK02-KA105-000050

2014-1-SK02-KA105-000062

Žiadateľ

Detská organizácia FÉNIX, o.z.

IDEŠ HORE

Názov projektu

Here we go

MOVE 2 LIVE BETTER

Kraj

Bratislavský

Trenčiansky

Rozhodnutie
Schválený finančný
Výberovej
príspevok
komisie

ÁNO

ÁNO

Popis podporeného projektu

11 410 €

V období 17- 24. augusta 2014 sa 25 mladých ľudí zo Slovenska,
Rumunska, Lotyšska, Poľska a Českej republiky sa stretne na strednom
Slovensku pri realizácii projektu, ktorého hlavnou témou bude aktívna
participácia mladých ľudí na živote mesta.

23 500 €

Témou projektu je zmysluplný život mladých ľudí spojených cez Street
Workout. Cieľom tohoto projektu je cez Street Workout zvýšiť
participáciu mladých ľudí a propagovať zdravý životný štýl v odľahlých,
sociálne a ekonomicky znevýhodnených oblastiach, kde sú mladí ľudia
ohrození extrémizmom. Projektu sa zúčastní 60 mladých ľudí zo
Slovenska, Českej republiky a Maďarska v období od 7. do 17. júla 2014 v
regióne Kysúc.

2014-1-SK02-KA105-000052

Nadácia Krajina harmónie

"Disable the label"

Žilinský

ÁNO

17 220 €

Projekt „Disable the label“ je mládežníckou výmenou, ktorá sa bude
konať v Žiline od 28. augusta do 6.septembra 2014. Stretne sa na nej 31
mladých ľudí s postihnutím a bez postihnutia z Chorvátska, Írska,
Portugalska, Turecka, Slovenska a Českej republiky. Témou projektu je
vytváranie rovnakých príležitostí pre mladých ľudí s postihnutím a bez
postihnutia a podporiť začlenenie ľudí s nedostatkom príležitostí do
bežného života.

2014-1-SK02-KA105-000017

NS FOCUSDCA

Beauty of nature through media

Trenčiansky

ÁNO

18 920 €

Projekt je bilaterálnou výmenou 40 mladých ľudí zo Slovenska a Českej
republiky, ktorého témou bude výmena skúseností a poznatkov z oblasti
využívania technológií - médií. Trvať bude od 5. do 15. septembra 2014 a
konať sa bude v prostredí Malej Fatry.

2014-1-SK02-KA105-0000197

NS HAM

STOP the BULLY

Prešovský

ÁNO

16 260 €

Multilaterálna mládežnícka výmena s názvom STOP the Bully sa bude
konať v regióne Zemplína od 3.10. do 11.10.2014. Výmeny sa zúčastní 36
mladých ľudí zo Slovenska, Grécka, Španielska, Rumunska a Turecka.
Témou projektu je morálne a psychické posilnenie mládeže, rozvoj
slušného spoločenského správania a postojov, ktoré sú založené na
tolerancii, rešpektovaní rozdielnosti, boji proti rasovej diskriminácii,
rešpektu k ľudskému životu a pod.

2014-1-SK02-KA105-000061

NS No tak

"www..."

Košický

ÁNO

15 430 €

Projekt je o mladých ľuďoch, ktorí zatiaľ neobjavili svoje pravé ja a
zmysel toho, čo chcú v živote robiť a ako svojím životom prispieť k
budovaniu spoločnosti. Zúčastní sa ho 31 mladých ľudí zo Slovenska,
Turecka, Slovinska, Rumunska a Lotyšska v období od 13. do 22. júna
2014.

2014-1-SK02-KA105-000056

NS Unstoppable

Show me the way

Košice

ÁNO

11 680 €

Hlavnou témou projektu je nezamestnanosť a zvyšovanie kompetencií
mladých ľudí, čím sa zvyšuje ich šancu uplatniť sa na pracovnom trhu.
Mládežníckej výmeny sa zúčastní 21 mladých ľudí z Poľska a Slovenska, v
termíne od 22. do 31. júla 2014 v Bardejove.

2014-1-SK02-KA105-000022

OZ Guľôčka

Tradičné netradične v
komunitnom hospodárení

Nitriansky

ÁNO

11 050 €

Cieľom projektu je medzigeneračným spôsobom odovzdávať informácií
a zručnosti a podnietiť možnosti inšpirácie a výberu vhodného
uplatnenia sa mladých ľudí na trhu práce. Výmeny sa zúčastní 36
mladých ľudí zo Slovenska, Českej republiky a Poľska v januári a v máji
roku 2015.

2014-1-SK02-KA105-000039

Tanečný klub Aura Dance

5,6,7...8

Trenčiansky

ÁNO

12 980 €

Témou projektu je naučiť mladých ľudí komunikovať, medzi sebou
navzájom, s inými kultúrami, ale aj s inými vekovými skupinami ako sú
ich. Cieľom je tiež získať schopnosť pracovať v tíme a vytvárať
kolektívneho ducha. Projekt je bilaterálnou výmenou 42 mladých ľudí zo
Slovenska a Česke republiky.

2014-1-SK02-KA105-000083

A.D.E.L. - Association for
Development, Education and
Labour

Sport, Health and Nature in the
Move

Prešovský

NIE

0€

2014-1-SK02-KA105-000025

Agentúra rozvoja turizmu, kultúry,
remesla, umenia a harmónie

Countryside Jam

Banskobystrický

NIE

0€

DRUM

Bratislavský

NIE

0€

Social issues through musical.

Košický

NIE

0€

Banskobystrický

NIE

0€

Bratislavský

NIE

0€

Folklórna mládež

Prešovský

NIE

0€

2014-1-SK02-KA105-000042
2014-1-SK02-KA105-000054
2014-1-SK02-KA105-0000198
2014-1-SK02-KA105-0000199
2014-1-SK02-KA105-0000201
2014-1-SK02-KA105-000063
2014-1-SK02-KA105-000009

ACHO - Aktívne chvíle oddychu
Centrum voľného času Regionálne centrum mládeže
CESPOM - Centrum sociálnej
pomoci mladým
eRko - Hnutie kresťanských
spoločenstiev detí
Hornošarišské osvetové stredisko
Bardejov
INEX Slovakia

Take the train against
discrimination
Let's move the world with the
good

LIMITED OFFER

Bratislavský

NIE

0€

Informačné poradenské Centrum
Rómov Rimavská Sobota

Journalists in Action

Banskobystrický

NIE

0€

Banskobystrický

NIE

0€

Žilinský
Košický
Košický
Bratislavský
Žilinský
Trenčiansky
Košický
Košický

NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE

0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€

2014-1-SK02-KA105-000081

Kultúrne združenie Rómov
Slovenska

2014-1-SK02-KA105-0000202
2014-1-SK02-KA105-000060
2014-1-SK02-KA105-000057
2014-1-SK02-KA105-000058
2014-1-SK02-KA105-000020
2014-1-SK02-KA105-000034
2014-1-SK02-KA105-0000188
2014-1-SK02-KA105-000077

Mesto Martin
NS Breaking Free
NS Generation of youth
NS Karina Kobesová
NS NEMAŽ
OZ UGV
OZ Všetci spolu
Patrónus

2014-1-SK02-KA105-000078

Tak, n.o.

2014-1-SK02-KA105-000021
2014-1-SK02-KA105-0000200

Tanečný klub SVITAN
The Progress School

2014-1-SK02-KA105-000019

Združenie mladých rómskych žien

2014-1-SK02-KA105-000076

Združenie občanov pre rozvoj
aktivít mesta Detva "Aktívne
mesto"

Roma people and social issues
awareness – understanding
through forum theatre
Let's protect our city!
Nothing is impossible
Let`s go live
Vtancuj medzi nás
Každý by mal dostať šancu
Mladosť bez rizika
True about discrimination
We are Family
"Radšej lopta v ruke ako lopta pod
tričkom"
Dance without prejudice
Be tolerant!

Košický

NIE

0€

Prešovský
Trenčiansky

NIE
NIE

0€
0€

Prejudices destroy us

Košický

NIE

0€

SLOVAKIA THROUGH THE LENS:
BREAKING STEREOTYPES AND
PREJUDICES

Banskobystrický

NIE

0€

Európska dobrovoľnícka služba
Číslo projektu

2014-1-SK02-KA105-000027

2014-1-SK02-KA105-000059

2014-1-SK02-KA105-000008

2014-1-SK02-KA105-000028

Žiadateľ

Alter Nativa

Človek v tísni,
o.p.s.

Ekumenická rada
cirkví v SR

Miestne združenie
YMCA Nesvady

Názov projektu

Užitočné prepojenia (Useful Connections)

Being Optimised Over Support and Training

Empowerment of young people and their ability to
participate actively in society

Education and integration for development

Kraj

Košický

Prešovský

Bratislavský

Nitriansky

Rozhodnut
Schválený finančný
ie
príspevok
Výberovej
komisie

ÁNO

ÁNO

ÁNO

ÁNO

Popis podporeného projektu

16 235 €

Témy projektu sú budovanie Centra
alternatívneho života, aktívne šírenie informácií
o trvaloudržateľnom živote a permakultúre,
záchrane výnimočného genofondu starých
ovocných sadov a organizovanie seminárov a
kurzov poriadaných organizáciou Alter Nativa.
EDS budú na Slovensku vykonávať 2
dobrovoľníci z Maďarska a Francúzska v období
12 mesiacov.

41 415 €

Hlavnými cieľmi projektu je znižovanie
sociálneho vylúčenia ľudí z komunít, v ktorých
pracuje organizácia, podpora vzdelávacích
programov a programov nízkoprahových
centier, tvorba mediálneho obrazu a
fundraisingových aktivít, rozvoj a podpora
dobrovoľníctva v regiónoch východného
Slovenska. EDS projekt bude trvať 12 mesiacov
a zúčastní sa ho 5 dobrovoľníkov z Českej
republiky, Poľska, Rumunska a Španielska.

107 170 €

Tento projekt EDS bude vykonávať 14 mladých
ľudí z Francúzska, Maďarska, Grécka,
Portugalska, Ukrajiny, Nemecka, Španielska a
Talianska, ktorí budú v organizáciách v Žiline, v
Senci a Bratislave. Hlavnou témou projektu je
posilnenie mladých ľudí a ich schopností
aktívne participovať v spoločnosti. Aktivity
dobrovoľníkov budú prebiehať od septembra
2014 do júla 2015.

5 455 €

Aktivity tejto EDS sa budú realizovať na
Ukrajine, v meste Ľvov. Dobrovoľník bude
pracovať s mladými ľuďmi a deťmi z
predmestských oblasti. Hlavnou témou projektu
je kontakt miestnych ľudí s dobrovoľníkom z
Európskej únie a zdieľanie vedomostí z rozných
oblastí života, kultúry, tradícií a pod. Aktivity
budú trvať od septembra 2014 do júna 2015.
Projekt EDS je zameraný na sociálny dialóg,
kreativitu a kultúru a na prácu s mládežou v
lokálnej komunite. Projekt podporuje rozvoj
prosociálnych aktivít v obci Nesvady a v jej
okolí. Aktivity projektu budú trvať od júla 2014
do júna 2015 a zúčastnia sa ho jeden
dobrovoľník z Českej republiky a jeden zo
Srbska.

2014-1-SK02-KA105-000023

Miestne združenie
YMCA Nesvady

Serving - Sharing - Mutual Understanding

Nitriansky

ÁNO

17 230 €

2014-1-SK02-KA105-000075

Mládež ulice

Nízkoprahové programy pre deti a mládež

Bratislavský

ÁNO

16 415 €

Projekt EDS je zameraný na rozvoj zručností 2
zahraničných dobrovoľníkov z Talianska a
Španielska v oblasti práce s deťmi a mládežou v
hlavnom meste SR - Bratislave.

15 670 €

Tento projekt je kombináciou kratkodobej EDS
pre 10 dobrovoľníkov, dlhodobej EDS pre 1
dobrovoľníka a vzdelávacej aktivity pre 2
účastníkov. Všetky aktivity budú prebiehať v
Rusku. Hlavnou témou projektu je pokračujúca
spolupráca slovenskej organizácie Mladiinfo a
ruskej SFERY pre ďaľšie projekty.

16 025 €

Tento projekt je kombináciou krátkodobej EDS
pre 10 dobrovoľníkov zo Slovenska, dlhodobej
EDS pre 1 slovenskú dobrovoľníčku a
vzdelávacej aktivity pre 2 slovenských
účastníkov. Je založený na predošlej spolupráci
organizácie Mladiinfo a grúzínskej organizácie
Georgian Youth for Europe. Hlavnými témami
projektu bude rozširovanie spolupráce medzi
týmito organizáciami, výmena skúseností,
prekonávanie stereotypov, búranie predsudkov
a pod.

48 590 €

Hlavnou témou projektu je reflektovanie
potrieb miestnej komunity v Žiline a podanie
pomocnej ruky znevýhodneným ľuďom v kríze
prostrestredníctvom aktivít EDS. Desäť
dobrovoľníkov z Českej republiky, Poľska, Veľkej
Británie, Španielska bude vykonávať svoje
aktivity v období od 2 do 12 mesiacov.

30 980 €

V tomto projekte budú vykonávať svoju EDS v
dĺžke 12 mesiacov celkom 3 dobrovoľníci z
Českej republiky, Veľkej Británie a Holandska.
Ich hlavným cieľom bude získavanie skúseností
podieľaním sa na každodennom chode a
aktivitách organizácie Slovenský skauting.
Druhú časť tejto EDS tvorí 9 mesačná aktivita
dobrovoľníka zo Slovenska, ktorý bude
vykonávať svoju EDS v Rusku. Hlavnými úlohami
dobrovoľníka bude podieľať sa na činnosti a
aktivitách miestnej organizácie a na
organizovaní projektov Mládežníckych výmen.

2014-1-SK02-KA105-000041

2014-1-SK02-KA105-000086

2014-1-SK02-KA105-000036

2014-1-SK02-KA105-000066

Mladiinfo
Slovensko

Mladiinfo
Slovensko

Občianske
združenie STOPY

Slovenský skauting

Bringing young people together for the good of
community

European bridge in our mind

REFLECT community center

Getting involved - getting international

Bratislavský

Bratislavský

Žilinský

Bratislavský

ÁNO

ÁNO

ÁNO

ÁNO

2014-1-SK02-KA105-000026

2014-1-SK02-KA105-000024

2014-1-SK02-KA105-000064

Spoločenstvo
evanjelickej
mládeže - oblastné
centrum

Spoločenstvo
evanjelickej
mládeže - OCSEM
Púchov

Truc sphérique

2014-1-SK02-KA105-000044

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

2014-1-SK02-KA105-000068

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

2014-1-SK02-KA105-000079

2014-1-SK02-KA105-000051
2014-1-SK02-KA105-000040

Združenie občanov
pre rozvoj aktivít
mesta Detva
"Aktívne mesto"

Centrum pre
interkultúrny
dialóg
Centrum voľného
času

Cesty k porozumeniu

CONNECTION III

Stanica - Open Cultural Space (Iuri Bursulaia)

I will be volunteer II.

I will be volunteer 3

Žilinský

Trenčiansky

Žilinský

Žilinský

Žilinský

ÁNO

ÁNO

ÁNO

ÁNO

ÁNO

15 040 €

Projekt Cesty k porozumeniu je zameraný
všeobecne na mladých ľudí. Dvaja dobrovoľníci
z Nemecka budú vykonávať aktivity s cieľom
podporiť vzájomné porozumenie, prispieť k
rozvoju kvality podporných systémov a
napomôcť pri presadzovaní európskej
spolupráce v oblasti mládeže.

15 040 €

Hlavnými témami projektu sú voľný čas
mládeže, vzdelávanie cez šport a outdoorové
aktivity, občianstvo a povedomie o EÚ. Dĺžka
trvania EDS projektu bude 11 mesiacov. V
projekte budú zapojení 2 dobrovoľníci z
Nemecka, ktorí budú mať priestor na tvorbu a
realizáciu vlastných projektov, ktoré dopomôžu
k zmene Európy a ich obyvateľov.

8 450 €

Hlavným cieľom projektu je intergrácia
dobrovoľníka z Gruzínska v kultúrnej organizácii,
zužitkuvajúc jeho existujúce schopnosti a
skúsenosti a zároveň rozvíjajúc nové praktické,
aj teoretické vedomosti, ktoré nadobudne v
prostredí nezávislej kultúrnej inštitúcie. Aktivity
projektu budú trvať od júla 2014 do júna 2015.

16 390 €

Hlavným cieľom projektu je prostredníctvom
hosťovania zahraničných dobrovoľníkov zo
Španielska a Nemecka v regióne odbúrať
predsudky a stereotypy, ktoré tu vládnu voči
cudzincom. Zároveň je cieľom projektu
motivovať mladých ľudí v oravskom regióne k
účasti na európskych mobilitách.

6 715 €

Tento projekt EDS bude trvať 12 mesiacov a
zúčastní sa ho dobrovoľník zo Slovenska, ktorí
bude vykonávať svoju EDS v Macedónsku.
Hlavnými témami projektu je interkultúrne
učenie, kreativita a aktívne občianstvo mladých
ľudí.
Na tejto EDS sa zúčastnia 3 dobrovoľníci z
Arménska, Gruzínska a Bulharska. Svoje aktivity
budú vykonávať v organizácií Aktívne mesto, v
Detve. Aktivity budú zamerané na miestnu
komunitu mladých ľudí aj s ohľadom na miestnu
rómsku komunitu, na zlepšenie a zvýšenie ich
možností ako efektívne tráviť voľný čas a na
zastúpenie aktivít po zanikajúcom centre
voľného času. Travnie aktivít bude približne od
júna 2014 do júla 2015.

Let´s hold hands in the community development

Banskobystrický

ÁNO

22 085 €

Bridges to Future

Bratislavský

NIE

0€

Práca s deťmi a mládežou v centre voľného času

Prešovský

NIE

0€

Vzdelávacie aktivity pre pracovníkov s mládežou
Číslo projektu

2014-1-SK02-KA105-000073

2014-1-SK02-KA105-000043

2014-1-SK02-KA105-000045

2014-1-SK02-KA105-000053

2014-1-SK02-KA105-000011

Žiadateľ

AGENTÚRA PRE ROZVOJ GEMERA

Mládežnícka organizácia Plusko

Mladiinfo Slovensko

Preles

Názov projektu

NEXT DOOR - Stimulating interregional youth initiatives in Central Europe
and Southern Caucasus

Creating Experience

Megaphone 2: Speak Loud - Europe is Listening!

T4T of experiential learning

Kraj

Banskobystrický

Bratislavský

Bratislavský

Žilinský

Rozhodnuti
Schválený
e
finančný
Výberovej
príspevok
komisie

ÁNO

ÁNO

ÁNO

ÁNO

17 502 €

Školenie konajúce sa v Gruzínsku v októbri 2014
bude zamerané na vytváranie kompetencií a
praktických nástrojov na stimulovanie a
podporu mládežníckych výmen. Školenia sa
zúčastní 28 pracovníkov s mládežou z Maďarska,
Rumunska, Slovenska, Arménska, Azerbajdžanu
a Gruzínska.

17 664 €

Hlavnými témami je zážitkové vzdelávanie a
využivanie outdoorových aktivít ako nástroja
neformálneho vzdelávania. Zúčastné krajiny sú
zo Slovenska, Českej republiky, Gruzínska a
Arménska. Aktivity budú prebiehať v období 7.23.7.2014.

18 750 €

Hlavnou témou projektu je zvýšenie si
kompetencií a praktických nástrojov v oblasti
vzťahov s verejnosťou, komunikácie s médiami a
novinármi a presadzovanie ich práce. Na
projekte sa zúčastní 26 mladých ľudí,
mládežníckych lídrov a pracovníkov s mládežou
zo Slovenska, Českej republiky, Macedónska,
Slovínska, Chorvátska, Jordánska, Izraelu, Tunisu
a Egypta. Aktivity budú prebiehať od 10. do 17.
novembra 2014.

13 305 €

Projekt T4T of experiential learning je
spoločným tréningom organizácií venujúcich sa
zážitkovému vzdelávaniu v SR, ČR, Lotyšsku,
Rumunsku, Litve, Holandsku a Nemecku. Počas
6 dní sa 24 zástupcov týchto organizácií bude
vzdelávať v problematike zážitkového
vzdelávania v práci s mládežou. Účastníkmi
budú najmä učitelia, lektori, inštruktori a ďalší
pracovníci s mládežou.
Projekt je bilaterálnym projektom zameraným
na zlepšenie líderských, manažerských,
fundriasingových zručností mládežníckych
vedúcich zo Slovenska a Maďarska. Cieľom je
zmapovať potreby a záujmy mladých ľudí vo
Várpalote a Kremnici, analyzovať nástroje pre
mládežnícku politiku na lokálnej, regionálne a
národnej úrovni, získať prehľad o
mládežníckych organizáciách a sieťovať ich.

TYMIÁN

LEPŠIE POROZUMIEŤ

Banskobystrický

ÁNO

7 880 €

A.D.E.L. - Association for Development,
Education and Labour
NS Euro-project youth group
Juvenile
SLOVENSKO-GRUZÍNSKY SPOLOK
STEP - Society for territorial progress

Bridge for the Better Beginnings II.

Prešovský

NIE

0€

2014-1-SK02-KA105-000080
2014-1-SK02-KA105-000047
2014-1-SK02-KA105-000010
2014-1-SK02-KA105-000067

Active lifestyle fights modern technologies
Freestyle Facilitation
YOUTH BUILDS PEACE IN EUROPE
Marginal YOU(TH)

Košický
Košický
Bratislavský
Košický

NIE
NIE
NIE
NIE

0€
0€
0€
0€

2014-1-SK02-KA105-000046

Stredoškolská študentská únia Slovenska

Summer School 2014

Trnavský

NIE

0€

2014-1-SK02-KA105-000082

Popis podporeného projektu

