Výsledky rozhodovania o pridelení finančnej podpory k predkladaciemu
termínu 02.02.2016*
*Tento dokument má iba informatívny charakter. Nie je použiteľný pre právne účely.

KA1 - Mládežnícke výmeny

Číslo projektu

Názov projektu

Žiadateľ

Kraj

Schválený
finančný
príspevok

Popis podporeného projektu

2016-1-SK02-KA105-000926

More than me

V,I,A,C, - Institut pre podporu a rozvoj mladeze

Žilinský kraj

46 968,00 €

Témou projektu je prispieť k ovplyvňovaniu postojov mladých ľudí a efektívnejšie ich viesť k
sebarozvoju a líderstvu, resp. animátorstvu. Cieľom projektu je zavádzať systematický prístup
pracovníkov s mládežou k osobnému kompetenčnému rozvoju mladých ľudí. Aktivity tvoria: 2fázové školenie medzi, ktorými sa uskutoční mládežnícka výmena prostredníctvom, ktorej by
mali byť identifikovaní noví lídri. Podávajúcou organizáciou je občianske združenie V.I.A.C. Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže z Námestova, partnermi sú organizácie z Českej
republiky, Estónska a Poľska, ktorí majú tiež skúsenosti z práce s mládežou. Jednotlivé aktivity
sa uskutočnia: 1. fáza školenia 30. mája až 3. júna 2016 v Tartu (EE); Mládežnícka výmena 27.
augusta až 2. septembra v Gdansku (PL); 2. fáza školenia 22. – 26. októbra 2016 v Kráľovej
Lehote (SK). Školenie bude prebiehať formou aktivít: workshopy, praktické tréningy, diskusie,
interaktívne prednášky, icebreakery, tímové aktivity. Mládežnícka výmena bude formou
zážitkových aktivít, workshopov, reflexie a hodnotiacich aktivít.

2016-1-SK02-KA105-000856

Crossing the borders

Elpis

Prešovský kraj

35 640,00 €

Projekt predkladá združenie Elpis. Ide o 9 dňovú nadnárodnú výmenu ktorej účastníci sú mladí
ľudia zo severovýchodu Slovenska, Macedónska, Estónska, Poľska, Lotyška a Litvy. Cieľom tejto
výmeny je prispieť k sociálnej inklúzii mladých rómov a zvýšiť ich kompetencie -komunikačné,
sociálne, digitálne a jazykové.

29 340,00 €

Projekt mládežníckej výmeny bude organizovať organizácia, ktorá sa zaoberá vzdelávaním
mládeže. Ako napovedá názov témou projektu budú sociálne média a ich potencionálna hrozba
pre mládež, cieľovou skupinou tohto projektu budú mladí ľudia vo veku od 15 do 19 rokov.
Prostredníctvom aktivít sa budú učiť ako identifikovať hrozby zdieľania súkromných informácií,
ako čeliť dezinformáciám a ako efektívne používať sociálne siete. Výmena sa bude konať v
Sečovciach, v dňoch 16.-22.10.2016 a zúčastní sa jej 60 mladých ľudí vrátane lídrov skupín z
krajín: Slovensko, Gruzínsko, Rumunsko, Turecko, Taliansko, Albánsko, Tunisko, Azerbajdžan,
Egypt a Jordánsko. Neformálne vzdelávanie bude prebiehať formou rôznych aktivít:
prezentácie, diskusie, peer to peer, sociálny experiment a pod.

28 504,00 €

Projekt predkladá nezisková organizácia Občiansky spolok, ktorá už má skúsenosti s
programom. Ide o bilaterálnu mládežnícku výmenu, ktorá sa uskutoční v Rumunsku a ktorej sa
zúčastní 48 ľudí mladých ľudí a 8 skupinových vedúcich (4+24 z Rumunska a 4+24 zo Slovenska).
Témou mládežníckej výmeny bude interkultúrny dialóg. Účastníci budú mladí ľudia z
geograficky a sociálne znevýhodneného prostredia.

28 375,00 €

“How we can do it” is Youth exchange project. 35 young people from Slovakia, Sicily, Ireland,
Bulgaria, Portugal, Romania and Wales will meet in the middle of Slovakia, in the small village
Prenčov. Objective is activation of young people towards rising to the occasion of positive
change. That is why this project is focused on basics of project management with special
attention to community building with ecological, economical and social sustainability.

21 730,00 €

Projekt „Stand up for diversity“ je mládežnícka výmena, ktorá sa bude konať v Žiline od 1. do
10. septembra 2016. Na výmene sa zúčastní 45 mladých ľudí v zmiešaných skupinách s
postihnutím a bez postihnutia, či inak znevýhodnených z Portugalska, Nemecka, Slovinska,
Veľkej Británie, Grécka, Poľska, Slovenska a Českej republiky. Projekt poskytne účastníkom
možnosť vyskúšať a zažiť rovnosť, osláviť diverzitu a inklúziu využívajúc rôzne tvorivé metódy divadlo, tanec, hudbu, handycraft a foto. Účastníci sa budú môcť zamyslieť a podeliť sa o svoje
vlastné skúsenosti s inklúziou a diverzitou.

2016-1-SK02-KA105-000807

2016-1-SK02-KA105-000809

2016-1-SK02-KA105-000868

2016-1-SK02-KA105-000853

Social media and youth

First Intercultural Contact

How we can do it!

Stand up for diversity

EDU 4 U

Občiansky spolok

Agentúra rozvoja turizmu, kultúry, remesla, umenia a harmónie

Nadácia Krajina harmónie

Košický kraj

Banskobystrický kraj

Banskobystrický kraj

Žilinský kraj

Mládežnícka výmena neformálnych skupín z troch krajín - SK, Bielorusko a Rumunsko. Rieši
tému diskriminácie a rovnosti príležitostí.

2016-1-SK02-KA105-000863

Chance for everyone

Mladez element Buducnosti

Košický kraj

18 925,00 €

2016-1-SK02-KA105-000927

ARTILICIOUS

YouthGO

Žilinský kraj

18 920,00 €

Projekt mládežníckej výmeny predkladá neformálna skupina mladých ľudí, prevažne z
Liptovského Mikuláša vo veku 22-25 rokov. Skupinu tvoria mladí ľudia, študenti a čerství
absolventi vysokých škôl. Líder skupiny už má skúsenosti s programom. Výmena sa uskutoční v
Srbsku, zúčastní sa jej 40 účastníkov zo Slovenska, Srbska, Rumunska a Nemecka.

17 190,00 €

Mládežnícka výmena s názvom "Social Media as the Tool for Youth Activities 2.0.", ktorú
organizuje združenie Via Nova sa bude konať v Komárne, v dňoch 21.-28.7. Projekt bude
spoluorganizovaný s partnermi z Chorvátska, Talianska, Rumunska, Holandska a Maďarska a
zúčastní sa ho 44 mladých ľudí, vrátane 12 mladých ľudí s nedostatkom príležitostí (so
sociálnym, ekonomickým, geografickým znevýhodnením a kultúrnymi odlišnosťami). Témou
výmeny budú sociálne média ako nástroj cez ktorý sa dajú šíriť informácie o ľudských právach,
boj proti diskriminácii a stereotypom. Cieľom projektu bude dozvedieť sa viac o týchto
zmienených témach, ako pracovať so sociálnymi médiámi a ako vytvoriť a viesť efektívne
kampane o týchto témach. Téma projektu je relevantná k priorite programu Erasmus+ v oblasti
radikalizácie mládeže. Aktivity prebehnú formou neformálneho vzdelávania, tvoriť ho budú
diskusie, prezentácie, workshopy, skupinová práca a exkurzia spojená s úlohami).

16 600,00 €

Neformálna skupina Youth leaders of RCM predkladá mládežnícku výmenu s názvom "Pasta la
Vista", ktorej myšlienka vznikla na tréningovom kurze v Litve, ktorého účastníkom bola
účastníčka neformálnej skupiny Youth leaders of RCM. Mládežnícka výmena by bola realizovaná
na východnom Slovensku v Gerlachove, v auguste 2016, v celkovom počte 35 účastníkov (4+1
líder), vo veku od 17 - 21 rokov. Do projektu bude zapojených 6 partnerských krajín.
Navrhovaný projekt korešponduje so všeobecnými cieľmi programu Erasmus+ a priamo
nadväzuje na témy, ako sú:medzikultúrne/medzigeneračné vzdelávanie sa a (celoživotné)
učenie sa; zdravie a pohoda; tvorivosť a kultúra. Cieľom tejto mládežníckej výmeny je rozvinúť
interkultúrne aspekty cez gastronómiu ako takú, v tej medzinárodnej rovine. Na splnenie
stanoveného cieľa bude neformálna skupina využívať predovšetkým techniky neformálneho
vzdelávania, učenie sa praxou, simulácie a podporné workshopy.

16 360,00 €

Projekt mobilita mládeže s názvom: On the way to be healthy organizuje Perspective youth z
Košíc, ktorej koordinátorom je Tomáš Liba. Miesto konania projektu je Bardejov. Partnerské
krajiny sú: Rumunsko a Česká republika. Zúčastní sa ho 40 účastníkov, vrátane 13 mladých
účastníkov s nedostatkom príležitostí (ekonomické a kultúrne) a 3 vedúci skupiny. Projektom
chcú ukázať, že je spoločenská potreba žiť v zdravej a tolerantnej Európe. Hlavné ciele projektu:
odbúranie predsudkov a tolerancia, pochopenie pojmu občan EU - jeho práva a povinnosti a
pochopenie pojmu demokracia. Téma projektu je relevantná k priorite programu Erasmus+ v
oblasti Mládež a svet. Aktivity prebehnú formou neformálneho vzdelávania, tvoriť ho budú
prednášky, diskusie a prezentácie .

2016-1-SK02-KA105-000908

2016-1-SK02-KA105-000882

2016-1-SK02-KA105-000872

2016-1-SK02-KA105-000871

Social Media as the Tool for
Youth Activities 2,0,

Pasta la Vista

on the way to be healthy

Komunita s farmármi

Via Nova - ICS

Youth leaders of RCM

perspective youth

OZ Gulocka

Bratislavský kraj

Košický kraj

Košický kraj

Nitriansky kraj

15 840,00 €

Projekt Komunita s farmármi bol vytvorený z potreby mladých ľudí, ktorí sa združujú v OZ
Guľôčka a hľadajú vhodné možnosti aktívneho trávenia voľného času, ktorý bude zmysluplne
napĺňať ich potrebu uplatnenia sa v živote.
Hlavným cieľom projektu je neformálnym spôsobom spolu so zahraničnými partnermi získať
potrebné informácie a kompetencie pre samozamestnanie a osamostatnenie sa. Projektu sa
zúčastnia tri krajiny, a to SK, PL a CZ.

2016-1-SK02-KA105-000791

Entrepreneurial Entry

Youth for Equality

Trnavský kraj

14 375,00 €

2016-1-SK02-KA105-000930

Don't judge a book by its
cover

Zdruzenie Aktivko

Nitriansky kraj

13 640,00 €

2016-1-SK02-KA105-000831

2016-1-SK02-KA105-000879

Recycle with Creativity

Pre-cycling Race

VIBE - Youth group for education and cultural development

Zdruzenie obcanov pre rozvoj aktivit mesta Detva "Aktivne mesto"

Trnavský kraj

Banskobystrický kraj

13 400,00 €

Projekt predkladá nezisková organizácia z Pustých Úľan - Young entrepreneurs. Ide o
mládežnícku výmenu, ktorej cieľom je prispieť k riešeniu nezamestnanosti mladých ľudí a to
prostredníctvom podpory podnikavosti mladých ľudí. Výmeny sa zúčastní 7 krajín - SK,
UK,IT,PL,RO,SWE,TU, spolu 35 účastníkov.

Projekt mládežníckej výmeny predkladá občianske združenie Aktivko vychádzajúce z
neformálnej skupiny Priatelia prírody. Hlavným cieľom OZ je osveta o logopédi, pomoc mladým
ľuďom s narušenou komunikačnou schopnosťou začleniť sa do kolektívu a zvýšiť kvalitu ich
života; ako aj poskytovať odborné poradenstvo zdarma pre ich rodinných príslušníkov.
Projekt medzinárodnej mládežníckej výmeny zapája partnerov z piatich krajín - TR, RO, BU, IT,
SK. Cieľom je podporiť ekologické správanie sa mladých ľudí prostredníctvom využívania
použitých materiálov.

11 800,00 €

Projekt mládežníckej výmeny predkladá združenie OZ Aktívne mesto Detva, ktoré má už bohaté
skúsenosti s realizáciou rôznych projektov v rámci programu Erasmus+. Projekt je pripravený
pre 24 mladých ľudí zo štyroch participujúcich krajín (Slovensko, Fínsko, Arménsko, Turecko),
ktorý bude realizovaný 1. - 7.7.2016 v Detve. Zároveň sa ráta aj s prípravnou návštevou počas
troch dní, kde okrem samotných lídrov budú súčasťou aj účastníci. Ciele mládežníckej výmeny
sú nastavené na dva okruhy - spoločenský a environmentálny. Mladí ľudia budú vzdelávať v
téme implementácie obnoviteľných zdrojov energie, formovanie umeleckého prejavu
prostredníctvom rôznych aktivít, rešpektovanie rôznych kultúr, podpora tímovej spolupráce v
medzinárodných skupinách. Aktivity projektu majú rôznorodý charakter a prepájajú už
spomínaný spoločenský a environmentálny rozmer.

2016-1-SK02-KA105-000889

ART PATH – WAY TO
INTEGRATION AND
SOLIDARITY

Centrum volneho casu

Prešovský kraj

11 290,00 €

Projekt mládežníckej výmeny s názvom Art Path - Way to integration and solidarity bude
organizovať CVČ v Starej Ľubovni, v spolupráci s partnermi z Talianska, Gruzínska a Ukrajiny.
Témou projektu je umenie ako nástroj na integráciu a solidaritu s migrantmi, utečencami a
ľuďmi všeobecne vylúčenými zo života. Projektu sa zúčastní 29 mladých ľudí vrátane lídrov
skupín a bude sa konať na Ukrajine v dňoch od 8. do 14. augusta 2016. Aktivity projektu budú:
kreatívne workshopy, diskusie, prezentácie, rolové hry, mestská aktivita zameraná na
teambuilding. Na konci aktivít prebehne prezentácia výstupov z projektu pre lokálnu komunitu.

2016-1-SK02-KA105-000885

Let's go, Youth

V,I,A,C, - Institut pre podporu a rozvoj mladeze

Žilinský kraj

10 800,00 €

8 dňovú mládežnícku výmenu "Let's go, Youth" predkladá organizácia V.I.A.C.. Cieľom projektu
je rozvoj osobnostných kompetencií. Partnermi sú organizácie z Nemecka, a Macedónska.
Aktivít sa zúćastní 21 mladých ľudí a 3 vedúci národných skupín.

2016-1-SK02-KA105-000862

JA OBČAN - I'm citizens

Karol Horniak

Košický kraj

9 720,00 €

Projekt ja občan organizuje neformálna skupina mladých ľudí v meste Košice. Projekt
organizovaný ako výmeny mládeže sa bude konať dňa 9.7.2016 - 17.7.2016 za účasti 24 mladých
ľudí z Slovenska, Maďarska a Turecka. Hlavnou témou projektu sú pojmy občianstva a
euroobčiantva. Hlavným cieľom projektu je rozvíjať aktívne občianstvoa priateľstvo.

8 850,00 €

Projekt predkladá neformálna skupina Košičan, ktorá organizuje športové a outdoorové aktivity
v meste. Skupina realizovala projekt ml. výmeny v roku 2013. Predkladaný projekt je bilaterálna
ml. výmena (SK-20, RO-20), ktorá sa má konať v Sabinove. Zámerom projektu je propagovať
zdravý životný štýl medzi rómskou komunitou. Aktivity projektu: outdoorové aktivity, workshop
o zdravom varení, workshop o zdravom životnom štýle, príprava posterov o zdravom životnom
štýle v jednotlivých krajinách, celodenný športový WS v rómskej osade a pod.

2016-1-SK02-KA105-000901

EAT HEALTHY, LIVE LONGER

Kosican

Košický kraj

2016-1-SK02-KA105-000919

Cesta k zdraviu

Palkogroup

Banskobystrický kraj

8 800,00 €

Naša neformálna skupina existuje od roku 2013. Pôsobíme hlavne v Lučenci a Banskej Bystrici..
Náš projekt bude od 4.7.2016 do 13.7.2016. Téma našej výmeny je zameraná na zdravie, zdravý
životný štýl, obezitu a choroby plynúce z nej. Cieľom je vzbudiť záujem v našom okolí o
športové aktivity, spoločne sa zamyslieť nad využívaním voľného času mládeže. Počas výmeny
budeme používať rôzne druhy aktivít a spôsoby prezentácie ako napr.workshopy, vytváranie
plagátov, diskusie, návšteva stredných škôl, práca v zmiešaných tímoch, outdoor aktivity...
atď.Na projekte sa stretne 22 mladých ľudí zo Slovenska a Poľska. Budeme spoločne diskutovať
na témy zdravého životného štýlu - čo rozumieme pod pojmom zdravý životný štýl, ďalej
budeme diskutovať na témy obezity v domovských krajinách - chorôb z nej a budeme spoločne
hľadať spôsoby ako trend obezity a neaktivity mladých ľudí odvrátiť.

2016-1-SK02-KA105-000867

Laboratory of skills

Mládžnicky parlament Stará Ľubovňa

Prešovský kraj

7 695,00 €

Projekt predkladá neformálna skupina z Lučenca. Aktivity sa uskutočnia v dňoch 4.-13. júla
2016 s témou zdravia azdravého životného štýlu. Cieľom je vzbudiť záujem v okolí o športové
aktivity, spoločne sa zamyslieť nad využívaním voľného času mládeže. Hlavné aktivity sú
prezentácie, workshopy, tvorba plagátov, diskusií, outdoor aktivity a i.

2016-1-SK02-KA105-000786
2016-1-SK02-KA105-000787

Act tolerance
Let’s make it!

EDU 4 U
EDU 4 U

Košický kraj
Košický kraj

0,00 €
0,00 €

2016-1-SK02-KA105-000790

Connecting the youth

EDU 4 U

Košický kraj

0,00 €

2016-1-SK02-KA105-000793

EuropeanTaste
Youth Challenge Project:
"Encouraging Economic
Independance among
Youths"
Imagining Circus Arts – On
the Circus Wave International Youth Circus
Camp
Online versus Real World
Overcoming Integration
Problems

Generation4FutureSK

Trenčiansky kraj

0,00 €

Mladí za Európu

Trnavský kraj

0,00 €

CirKusKus

Bratislavský kraj

0,00 €

KAM

Košický kraj

0,00 €

Mladiinfo Slovensko

Bratislavský kraj

0,00 €
0,00 €

2016-1-SK02-KA105-000796

2016-1-SK02-KA105-000802
2016-1-SK02-KA105-000812
2016-1-SK02-KA105-000818
2016-1-SK02-KA105-000819

Youth for their regions

EDU 4 U

Košický kraj

2016-1-SK02-KA105-000820

CARPE DIEM

Žilinský kraj

0,00 €

CARPE DIEM

Žilinský kraj

0,00 €

2016-1-SK02-KA105-000830
2016-1-SK02-KA105-000841

From Fear 2 Freedom
Take an Action,Give
Direction
European News
BACK TO SELF

Generation4FutureSK
ACHO - Aktívne chvíle oddychu

Trenčiansky kraj
Bratislavský kraj

0,00 €
0,00 €

2016-1-SK02-KA105-000842

I Talk After Sports

SYTEV

Žilinský kraj

0,00 €

2016-1-SK02-KA105-000844

Offline Onlife
Teamwork Makes The
Dream Work

SYTEV

Žilinský kraj

0,00 €

SYTEV

Žilinský kraj

0,00 €

HODNOTY - VALUES

PJ80

Košický kraj

0,00 €

2016-1-SK02-KA105-000873

Ride4ECO

By-Danube Active Young People

Bratislavský kraj

0,00 €

2016-1-SK02-KA105-000875

Better today

Europania proti prudu

Košický kraj

0,00 €

2016-1-SK02-KA105-000881

ENOWES

Youth leaders of RCM

Košický kraj

0,00 €

2016-1-SK02-KA105-000886

Keep calm and be sportive

SYTEV

Trenčiansky kraj

0,00 €

2016-1-SK02-KA105-000890

change your life

unstoppable

Košický kraj

0,00 €

2016-1-SK02-KA105-000821

2016-1-SK02-KA105-000845
2016-1-SK02-KA105-000864

ULTIMATE SURVIVAL IN THE
21ST CENTURY

MARMAJ

Košický kraj

0,00 €

2016-1-SK02-KA105-000899

Brooms up

EM Group

Bratislavský kraj

0,00 €

2016-1-SK02-KA105-000902

Living Cultural Monuments:
Restoration and

Kalvársky fond

Banskobystrický kraj

0,00 €

2016-1-SK02-KA105-000905

Inklúziou bližšie k médiám

SportisimoTT

Trenčiansky kraj

0,00 €

2016-1-SK02-KA105-000907

Športom proti xenofóbii

NEMAZ

Žilinský kraj

0,00 €

2016-1-SK02-KA105-000912

Move Yourself

YouthGO

Žilinský kraj

0,00 €

2016-1-SK02-KA105-000913

Sport for all

EDU 4 U

Košický kraj

0,00 €

2016-1-SK02-KA105-000914

Healthy = Happy

YouthGO

Žilinský kraj

0,00 €

2016-1-SK02-KA105-000915

Cultures (in)tolerance

Ad hoc

Bratislavský kraj

0,00 €

2016-1-SK02-KA105-000923

Think Wise2 - Paper Waste

Luminosus, n,o,

Košický kraj

0,00 €

2016-1-SK02-KA105-000924

Nature is speaking

YouthGO

Žilinský kraj

0,00 €

2016-1-SK02-KA105-000925

Interkultúrnym vzdelávaním
k aktívnemu životu v EÚ

MESTO BREZNO

Banskobystrický kraj

0,00 €

2016-1-SK02-KA105-000897

Číslo projektu

2016-1-SK02-KA105-000826

Názov projektu

Žiadateľ

Shaping a new
generation through non- Ekumenická rada
formal educational and
cirkví v SR
social activities

KA1 - Európska dobrovoľnícka služba
Schválený
Kraj
finančný
príspevok

Bratislavský kraj

107 919,00 €

2016-1-SK02-KA105-000835

STEP UP

YMCA na Slovensku

Žilinský kraj

83 760,00 €

2016-1-SK02-KA105-000903

Time For Personality
Mobility Continues

Obcianske
zdruzenie STOPY

Žilinský kraj

29 209,00 €

EVS in Mladiinfo

Mladiinfo
Slovensko

2016-1-SK02-KA105-000816

2016-1-SK02-KA105-000849

2016-1-SK02-KA105-000858

2016-1-SK02-KA105-000838

Bratislavský kraj

26 209,00 €

Edukácia a internet Edukácia@Internet Trenčiansky kraj
dvojica, ktorá mení svet

25 206,50 €

Widening horizons

OBCIANSKE
ZDRUZENIE KERIC

Let´s volunteer!

V,I,A,C, - Institut
pre podporu a
rozvoj mladeze

Žilinský kraj

Žilinský kraj

25 164,50 €

16 671,00 €

Popis podporeného projektu

Projekt predkladá Ekumenická rada cirkví, ktorá bude koordinovať hosťovanie 13 dobrovoľníkov v 9 organizáciách v 3
slovenských mestách. Dobrovoľníci budú pôsobiť v organizáciách: ECCSR, Ulita,NKH,Lepší svet, Gymnázium
C.S.Lewisa, Betánia Bratislava, Betánia Senec, UK v Bratislave, Milované dieťa. Pôjde väčšinou o aktivity ako: sociálna
práca, práca s problémovými mladými ľuďmi, práca so starými a chorými, vzdelávacie aktivity v škole, organizácia
voľnočasových aktivít pre mládež, príprava projektov v rámci organizácií a ďalšie.
Projekt dlhodobej EDS podáva organizácia YMCA Liptovský Mikuláš. Partnerské organizácie sú z krajín FR, PT, AT, RO,
IT, ES, CZ, PL, DE. Ide o hosťovanie 10 dobrovoľníkov v dvoch organizáciách - YMCA na Slovensku a YMCA Revúca so
začiatkom ročných aktivít od 1.9.2016. Súčasťou aktivít dobrovoľníka budú pred a po-školské kluby, klub pre násťročných, filmové večery, kreatívne skupiny, a.i. aj nepravidelné aktivity. Cieľovými skupinami dobrovoľníkov budú deti
a mládež z marginalizovaných skupín.

Projekt EDS, ktorý si podáva organizácia Stopy, je pokračovaním projektu, ktorý je úspešne realizovaný. Ide o prácu
dobrovoľníkov na komunitnej úrovni v Žiline, v komunitnom centre Reflect, kde budú vykonávať činnosť v rôznych
kluboch tohto centra

12- mesačná EDS pre 4 dobrovoľníkov z Macedónska, Gruzínska, Turecka a Tunisu, ktorí budú hosťovaní v Mladí info a
zároveň budú participovať na aktivitách v organizáciách RMS, Divadlo bez domova, Milované dieťa a Mladež ulice.
Takisto budú malou mierou vypomáhať na eventoch v ďalších organizáciách. Dobrovoľníci z Turecka a Tunisu sú už
vybraní.
Názov projektu je: Edukácia a internet - dvojica, ktorá mení svet. Edukácia@Internet je mimovládna organizácia, ktorá
plní úlohu hosťujúcej a koordinujúcej organizácie. Doba trvania projektu: 01.05.2016 – 31.7.2017 (celkové trvanie
projektu 15mesiacov). Miesto: Partizánske. Koordinátorom projektu je Peter Baláž. Účastnícke organizácie sú z krajín:
Ruská federácia, Gruzínsko a Ukrajina. Organizácia má už skúseností s prijímaním a hosťovaním dobrovoľníkov. Počet
dobrovoľníkov: 3 vrátane 2 s nedostatkom príležitostí (geografické a ekonomické). Mená vybratých dobrovoľníkov
Až 8 dobrovoľníkov sa zúčastní projektu organizácie KERIC, ktorého cieľom je podpora neformálneho vzdelávania.
Aktivity samotných dobrovoľníkov závisia vo veľkej miere od hosťujúcej organizácie, do ktorej dobrovoľník príde.
Projekt predkladá OZ. V.I.A.C. a žiada podporu pre štyroch dobrovoľníkov (Ukrajina, Portugalsko, Azerbajdžan, Litva).
EDSky sú naplánované na 12 mesiacov. Medzi činnosti dobrovoľníkov budú patriť práca v mládežníckom centre, práca
v škôlke, príprava grafických a PR materiálov, administratívne práce, príprava letných podujatí a ďalšie.

2016-1-SK02-KA105-000922

On the way towards selfsufficiency

OZ Campanula

Banskobystrický
kraj

16 586,00 €

2016-1-SK02-KA105-000834

Rising together

Spolocnost na
pomoc osobam s
autizmom

Bratislavský kraj

16 416,00 €

2016-1-SK02-KA105-000911

2016-1-SK02-KA105-000909

2016-1-SK02-KA105-000852

2016-1-SK02-KA105-000798

Help and Serve in
Community

Miestne zdruzenie
YMCA Nesvady

Užitočné prepojenia

Alter Nativa

Volunteering in MOST
Camp

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

Youth Shaping the City
We Need

Mladiinfo
Slovensko

Nitriansky kraj

Košický kraj

Prešovský kraj

Bratislavský kraj

16 416,00 €

15 926,00 €

14 120,00 €

12 348,00 €

OZ Campanula podáva projekt dlhodobej EDS pre dvoch španielskych dobrovoľníkov. Tí by mali svoju službu
vykonávať v Hrušove od 1.6.2016 do 31.5.2017. Aktivity, do ktorých sa budú môcť zapojiť im vytvoria príležitosti
naučiť sa o prírodnom a tradičnom staviteľstve, organizácii domácnosti, chove včiel, permakultúre, starostlivosti o
zvieratá, tradičných remeslách, a i.

Projekt predkladá organizácia SPOSA. Jedná sa o dlhodobý projekt EDS, na ktorom sa majú zúčastniť 2 dobrovoľníci Z
Chorvátska, Grécka a jeden z partnerskej krajiny Arménsko. Dobrovoľníci budú pomáhať s aktivitami pre ľudí s
autizmom a v kancelárii v Bratislave.

Projekt dlhodobej EDS služby (2 UKR, 1 PL, 1 RO) podáva YMCA Nesvady. Projekt je zameraný na prácu s mládežou,
inklúziu, tvorivosť a interkultúrne porozumenie. Dobrovoľníci budú svoju službu vykonávať v komunitnom centre ako,
v teréne a v základnej škole. Dobrovoľníci budú viesť kluby pre verejnosť (napr. nízkoprahové pre deti, alebo kluby pre
matky), krúžky na ZŠ, prednášky, organizovať tábory a i. Súčasťou ich vzdelávacej podpory budú aj návštevy viacerých
kurzov organizovaných hostiteľskou organizáciou.
Hlavným cieľom projektu sú vzdelávacie aktivity vo forme praktických aktivít a aktívneho šírenia informácií o
trvaloudržateľnom živote a permakultúre. Účastnkmi projektu sú štyria dobrovoľníci z Českej republiky a Poľska.
Počas obdobia 12 mesiacov trvania aktivít budú účastní pri realizácii praktických podaktivít prioritne v podobe
budovania štruktúr v okolí novozrekonštruovaného tradičného vidieckeho domu, rekonštrukcie architektonicky
vzácneho - najstaršieho domu v obci; záchrany výnimočného genofondu starých ovocných sadov a starostlivosti o
včely ako i organizovania seminárov a kurzov (prírodné staviteľstvo, permakultúra, remeselné kurzy).
Projekt skupinovej dvojmesačnej EDS podáva organizácia ADEL. 10 slovenskí dobrovoľníci majú byť vyslaní do Ruskej
organizácie Scientific Advisory Center a pomáhať pri príprave, realizácii a hodnotení Medzinárodného komunikačného
tábora MOST pre 600 detí. Podľa preferencií ich záujmov sa môžu zapojiť do vzdelávacej jednotky, jednotky rozvoja
kreatívneho potenciálu, športovej jednotky, informačno-zábavnej jednotky.

Prostredníctvom projektu má Mladiinfo záujem vyslať do organizácie YMCA v Srbsku dvoch dobrovoľníkov na 12
mesačnú EDS. Aktivity budú pozostávať z výpomoci pri mimoškolských aktivitách s deťmi a mládežou v organizácii
YMCA, výpomoc v škole, knižnici, na podujatiach a táboroch. Projekt je prvou spoluprácou medzi Mladi info a YMCA
Backi Petrovac a vznikla na základe odporúčaní inštitútu: Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Dobrovoľníci nie sú
zatiaľ vybraní.

2016-1-SK02-KA105-000797

We are friends!

2016-1-SK02-KA105-000874

Dobrovoľníctvom za
svetové Slovensko

2016-1-SK02-KA105-000803

Učme sa hrou,

2016-1-SK02-KA105-000840

Building Bridges

2016-1-SK02-KA105-000896

Pomoc pre miestnu
komunitu / Help for
local community

2016-1-SK02-KA105-000921

2016-1-SK02-KA105-000800

HelpIN

Stanica - Open Cultural
Space - establishing
cooperation with
Ukraine

Mladiinfo
Slovensko

Bratislavský kraj

Edukácia@Internet Trenčiansky kraj

YMCA MZ NITRA

Spolocnost na
pomoc osobam s
autizmom

Zdruzenie Slatinka

MiSeVi Slovakia

TRUC SPHERIQUE

Nitriansky kraj

Bratislavský kraj

Banskobystrický
kraj

Bratislavský kraj

Žilinský kraj

12 095,00 €

Projekt dlhodobej EVS služby v Rusku ja zameraná na prácu dvoch dobrovoľníkov zo Slovenska v ruskej organizácii,
ktorá poskytuje komunitárne sociálne služby - predovšetkým voči deťom, mládeži a rodinám. Organizácia chce
prostredníctvom projektu vyslať 2 dobrovoľníkov na 9 mesačnú EDS .

10 548,00 €

Žiadateľom projektu je Edukácia@internet, občianske združenie z Partizánskeho, ktorí mali schválených už niekoľko
projektov z programu Erasmus+. Pre projekt vytvorili partnerstvo s 8 organizáciami z PL, Ruska, ČR, Srbska, RO, ES,
HR, FR. Predložený projekt "Dobrovoľníctvom za svetové Slovensko" by mal byť súčasťou 101.svetového kongresu
esperanta, ktoré má žiadateľ organizovať v dátumoch 23.-30.7.2016 v Nitre. Kongres bude robený pod záštitou

9 784,00 €

Organizácia YMCA Nitra plánuje hosťovať 4 dobrovoľníkov pochádzajúcich z Macedónska po dobu 3 mesiacov. Ich
úlohou bude venovať sa deťom a mládeži pochádzajúcim najmä z rizikového - sociálne a ekonomicky slabšieho
prostredia - a to najmä prostredníctvom športových aktivít. Budú sa zapájať do klubov šikovných rúk, budú pomáhať v
dennom stacionári a pri realizácii projektu Biofarma. Budú využívať metódy neformálneho vzdelávania a zážitkového
učenia sa. Budú mať zabezpečenú výuku slovenského jazyka a podporu mentora.

9 008,00 €

Projekt Building Bridges spadá pod KA1 a je projektom krátkodobej Európskej dobrovoľníckej služby, v ktorom
žiadateľ vystupuje aj v pozícii koordinujúcej organizácie. Žiadateľ deklaruje ešte 4 partnerské organizácie z Chorvátska,
Arménska, Gruzínska a Francúzska.
Projekt sa venuje aj osobám so znevýhodnením. Hlavná aktivita projektu - tábor pre rodiny s deťmi postihnutými
autizmom - je venovaná osobám so znevýhodnením. Zároveň však žiadateľ plánuje mať medzi dobrovoľníkmi - ktorí
budú počas tábora pripravovať program pre rodiny s deťmi - ľudí so znevýhodnením

8 848,00 €

8 463,00 €

7 264,00 €

OZ Slatinka plánuje prijať dvoch ruských dobrovoľníkov po dobu 5 mesiacov na Slovensko do Zvolena. Ich aktivity
bude tvoriť starostlivosť o životné prostredie, monitoring zložiek ekosystémov, či prevádzkovanie miestnej knižnice a
príprava komunitných akcií pre verejnosť, zvlášť pre deti a mládež. Dobrovoľníci sú už vybraní a ich vysielajúcou
organizáciou je organizácia INTERRA.
Názov projektu je: HELP IN, ktorý organizuje organizácia MiSeVi Slovakia, ktorá má veľa skúseností s dobrovoľníckou
službou. MiSeVi Slovakia plní úlohu hosťujúcej a koordinujúcej organizácie. Doba trvania projektu: 01.08.2016 –
31.10.2017 (celkové trvanie projektu 15mesiacov). Miesto projektu: Bratislava a Banská Bystrica. Účastníckou krajinou
je Azerbajdžan. Počet dobrovoľníkov: 1. Do projektu plánujú zapojiť dobrovoľníka s nedostatkom príležitostí so
sociálnym, ekonomickým, geografickým znevýhodnením. Dobrovoľník bude rozvíjať svoje organizačné schopnosti a
zlepšovať svoje počítačové zručnosti. Taktiež získa praktické skúsenosti pri organizovaní festivalov, stretnutí a
konferencií. Taktiež sa bude podieľať na administratívnych prácach.
Názov projektu je: Stanica – Open Cultural Space – establishing cooperation with Ukraine. TRUC SPHERIQUE je
občianske združenie, ktorá plní úlohu hosťujúcej a koordinujúcej organizácie. Doba trvania projektu: 01.05.2016 –
30.9.2017 (celkové trvanie projektu 17mesiacov). Miesto projektu: Žilina. Účastníckou krajinou je Ukrajina.
Organizácia má už skúseností s prijímaním a hosťovaním dobrovoľníkov. Počet dobrovoľníkov: 1. Meno
dobrovoľníka: Mária Dubová. Vek: 20 rokov, pochádza z východoukrajinského Luhanska. Z tohto dôvodu môžeme
považovať Máriu za dobrovoľníčku s nedostatok príležitostí (ekonomickej, spoločenskej alebo politickej situácie v jej
regióne). Máriu si vybrali, pretože vyštudovala marketing a PR a vo svojom budúcom pracovnom živote sa chce
zaoberať aj organizáciou podujatí. Mária chce získať praktické skúsenosti, Stanica – Záriečie v Žiline je pre ňu
miestom, ktoré jej poskytne veľkú príležitosť na získanie veľmi konkrétnych a praktických zručností.

2016-1-SK02-KA105-000846

Slovakia-Armenia:
Volunteering Bridge II,

V,I,A,C, - Institut
pre podporu a
rozvoj mladeze

Žilinský kraj

6 683,00 €

2016-1-SK02-KA105-000854

Improve conditions for
dance and physical
theatre

Nový Priestor, o,z,

Bratislavský kraj

0,00 €

Mladiinfo Slovensko

Bratislavský kraj

0,00 €

2016-1-SK02-KA105-000860

Let’s Play Handball: Sport
Journalism and Reporting

2016-1-SK02-KA105-000869

Ako zveľadiť svoj dom
prostredníctvom
prírodných materiálov

Eko-osada o,z,

Trenčiansky kraj

0,00 €

2016-1-SK02-KA105-000888

Volunteering Among
Young

V,I,A,C, - Institut
pre podporu a
rozvoj mladeze

Žilinský kraj

0,00 €

Projekt predkladá OZ. V.I.A.C. a žiada podporu pre dobrovoľníka, ktorého chce vyslať na 12 mesiacov do Arménska.
Hostiteľskou organizáciou je univerzita, v rámci ktorej bude dobrovoľník vykonávať aktivity ako napr.: organizácia
filmových predstavení, diskusií, debatného klubu a ďalších aktivít určených predovšetkým pre miestnych študentov.

KA1 - Mobilita pracovníkov s mládežou
Číslo projektu

Názov projektu

2016-1-SK02-KA105-000855

New Perspective on
Employability

Žiadateľ
Play It Big

2016-1-SK02-KA105-000811

Entrepreneurship Lab

GLEN Slovakia

Kraj

Schválený finančný príspevok

Popis podporeného projektu

Trnavský kraj

26 940,00 €

Projekt mobility pracovníkov s mládežou zahŕňa účastníkov z 13 krajín. Hlavným cieľom školenia je vyškoliť pracovníkov
s mládežou, aby dokázali zvýšiť mieru zamestnanosti mladých ľudí a ich podnikavosť.

Bratislavský kraj

24 280,00 €

32 pracovníkov s mládežou sa zúčastní 8 dňového školenia "Entrepreneurship Lab", ktoré sa bude realizovať 1.-8.
augusta 2016 v Arménsku (Yerevan). Témami projektu sú zamestnanosť a podnikanie.

2016-1-SK02-KA105-000836

Podpora znevýhodnených
inak - zvýšenie kľúčových
kompetencií pracovníkov s
mládežou a výmena
skúseností dobrej praxe,

SPOKOJNOST - centrum
socialnych sluzieb, n,o,

Trenčiansky kraj

23 400,00 €

2016-1-SK02-KA105-000815

Open minded

Youth Empowerment in a
European Society - YEES

Prešovský kraj

21 510,00 €

2016-1-SK02-KA105-000857

Accept the rhythm

Youthfully Yours SR

Košický kraj

21 090,00 €

2016-1-SK02-KA105-000898

Zoom in Interculturality

INEX SLOVAKIA

Bratislavský kraj

18 125,00 €

2016-1-SK02-KA105-000795

Pimpimpáré uzitocné
Zero youth risks challenge vyuzitie volného casu pre
deti

Nitriansky kraj

17 575,00 €

Cieľom projektu je zvýšenie kľúčových kompetencií pracovníkov s mládežou, výmena skúseností, dobrej praxe a
vzájomné poskytnutie know-how v oblasti:
- sociálnej práce a prevenčnej psychologickej činnosti
- zlepšenia spoločenského začlenenia a zamestnanosti
- rozvoja aktívneho občianstva a kritického myslenia.
Počet účastníkov: 30 osôb - pracovníkov s mládežou. Ide o zamestnancov a dobrovoľníkov pracujúcich s mládežou vychovávatelia, inštruktori sociálnej rehabilitácie, sociálni pracovníci, pracujúci v oblasti individuálneho
psychologického poradenstva a psychoterapie a psychodiagnostiky, pedagógovia so zameraním na prácu s deťmi a
mládežou z chudobných a marginalizovaných skupín obyvateľstva.
Projekt mimovládnej organizácie YEES, ktorá sa venuje vzdelávaniu mladých ľudí. Ide o mobilitu pracovnikov s
mládežou, ktorej sa má zúčastniť 28 účastníkov z ôsmych krajín. Pôjde o školenie, ktoré bude trvať 9 dní a jeho cieľom
bude pripraviť pracovníkov s mládežou na prácu s migrantami.
Organizácia predkladá projekt s názvom „Accept the rhythm“, ktorý má za cieľ zrealizovať školenie, ktoré priamo
propaguje toleranciu medzi mladými ľuďmi z rôznych kultúr. Školenie bude zahŕňať 26 sociálnych pracovníkov a
mládežníckych lídrov, ktorí pracujú priamo s MĽSNP a bude sa konať na Slovensku v obci Herľany, v septembri 2016.
Aktivita potrvá 9 dní a zúčastní sa jej 26 úćastníkov.
Hlavnou aktivitou projektu Zoom in Interculturality je školenie, ktoré zhromaždí 20 účastníkov z 10 krajín s cieľom
zvýšiť kvalitu medzikultúneho vzdelávania prostredníctvom zvyšovania mediálnych kompetencií mladých ľudí.
Predovšetkým ich mediálneho kritického myslenia a prispôsobiť ho tak novým podmienkam, v ktorých média majú
výrazný vplyv na vytváranie obrazu reality u mládeže. Projekt si zároveň dáva za cieľ zviditeľniť medzinárodné
mládežnícke projekty propagujúce medzikultúrne porozumenie a toleranciu a zatraktívniť ich pre nové skupiny mladých
ľudí.
Školenie bude organizovať organizácie Pimpimpáré užitočné využitie voľného času pre deti spolu s partnermi zo
Španielska, Macedónska, Grécka, Švédska, Českej republiky, Maďarska, Rumunska, Estónska, Malty a Litvy. Aktivity
budú prebiehať v Brutoch od 4. do 9. júla 2016 a zúčastnia sa ho pracovníci s mládežou, učitelia, školitelia aby si zlepšili
svoje kompetencie v oblasti prevencie mladých, vymenili si skúsenosti a aby sa naučili nové metódy v oblasti práce s
mládežou. Aktivity projektu budú: Rolové hry, prezentácie, tímová práca, hra s menami, skupinová hra, príklady z
praxe, workshopy, návštevy, interkultúrne aktivity.

2016-1-SK02-KA105-000928

Game As a Tool for
Entrepreneurship

SAPS, n,o,

Prešovský kraj

16 188,00 €

Projekt má za úlohu cielene riešiť problémy vstupu mladých ľudí na pracovný trh ako taký, ako aj udržateľnosti sa na
pracovnom trhu. Je určený pre pracovníkov s mládežou a jedným z hlavných cieľov je otestovať a zanalyzovať koncept
"hry" ako edukačného nástroja. Do projektu budú zapojené tieto krajiny: Poľsko, Portugalsko, Grécko, Slovensko.
Projekt je rozdelený na dve aktivity počas navrhovaného obdobia. Prvá aktivita vo forme školenia by mala byť
hosťovaná na Slovensku v dĺžke trvania 5 dní, pre 12 účastníkov zo spomínaných krajín. Výstupom má byť zhotovenie
konkrétnej brožúry/príručky - ako kompilácie najdôležitejších a najužitočnejších dát/informácií spracovaných počas
školenia. Druhá aktivita bude hosťovaná Gréckou organizáciou (KIKA), kde bude zapojených 14 účastníkov z
jednotlivých krajín. Navrhnuté aktivity a zároveň získané vedomosti počas projektu majú za úlohu pomôcť naštartovať
proces v rámci naštartovania vlastného podnikania. Každá jedna aktivita bude v supervízií skúsených
expertov/profesionálov z relevantného prostredia

2016-1-SK02-KA105-000893

V4 training of No Hate
Speech Movements

Institut neformalneho
vzdelavania

Bratislavský kraj

10 615,00 €

2016-1-SK02-KA105-000789

FIGHTING EXTREMISM
THROUGH
INTERCULTURAL
DIALOGUE

EDU 4 U

Košický kraj

0,00 €

2016-1-SK02-KA105-000794

Neformálne o ľudských
právach

S,P,A,C,E, - Spolok pre
aktivitu, cestovanie,
edukáciu,

Banskobystrický kraj

0,00 €

2016-1-SK02-KA105-000799

Developing Key
Competences within EVS

OBCIANSKE ZDRUZENIE
KERIC

Žilinský kraj

0,00 €

2016-1-SK02-KA105-000801

Make it Happen! Training
course on essential skills
for youth workers in PM

Fitnes Akadémia

Bratislavský kraj

0,00 €

Generation4FutureSK
PRO-MOVEO

Trenčiansky kraj
Prešovský kraj

0,00 €
0,00 €

Banskobystrický kraj

0,00 €

Prešovský kraj

0,00 €

Bratislavský kraj

0,00 €

2016-1-SK02-KA105-000804
2016-1-SK02-KA105-000805
2016-1-SK02-KA105-000808

Social Business
"My Career"
Peaceful Activism for
Peaceful Nature

2016-1-SK02-KA105-000814

Go Active

2016-1-SK02-KA105-000822

Behind the Stars

Občiansky spolok
Youth Empowerment in a
European Society
Centrum pre európsku
politiku

Projekt predkladá Inštitút neformálnehpo vzdelávania z Bratislavy, ktorý chce spolu s partnermi V4 zorganizovať
školenie, témou ktorého je otázka násilnej radikalizácie a národného extrémizmu. Aplikanti a ich partneri boli zapojení
do aktivít podobného charakteru už v minulosti a to prostredníctvom kampane No hate speech. Týmto chcú nadviazať
na pracovné stretnutia, ktoré sa vniesli v minulosti na danú tému.Cieľom je zníženie násilnej radikalizácie a národného
extrémizmu v krajinách V4 a to zlepšením kvality propagácie ľudských práv a odmietnutím nenávistného vyjadrovania.
Školenie sa má uskutočniť v Maďarsku - v Ostrihome a zúčastniť sa ho má 30 účastníkov a dvaja školitelia. Potrvá 4 dni.

2016-1-SK02-KA105-000823

RE:Source! – sustainable
entrepreneurship for
youth workers

Mladiinfo Slovensko

Bratislavský kraj

0,00 €

2016-1-SK02-KA105-000827

It´s possible to be
community

V,I,A,C, - Institut pre
podporu a rozvoj mladeze

Žilinský kraj

0,00 €

Mladiinfo Slovensko

Bratislavský kraj

0,00 €

Generation4FutureSK

Trenčiansky kraj

0,00 €

AGENTÚRA PRE ROZVOJ
GEMERA

Banskobystrický kraj

0,00 €

Trenčiansky kraj

0,00 €

Banskobystrický kraj

0,00 €

Žilinský kraj

0,00 €

Aktivna mladez

Bratislavský kraj

0,00 €

Preles

Žilinský kraj

0,00 €

Prešovský kraj

0,00 €

Trenčiansky kraj

0,00 €

Prešovský kraj

0,00 €

Košický kraj

0,00 €

Spolocenstvo evanjelickej
mladeze-OCSEMPuchov

Trenčiansky kraj

0,00 €

Spolocenstvo evanjelickej
mladeze-OCSEMPuchov
Mladeznicka organizacia
Plusko

Trenčiansky kraj

0,00 €

Bratislavský kraj

0,00 €

2016-1-SK02-KA105-000828
2016-1-SK02-KA105-000829
2016-1-SK02-KA105-000832

2016-1-SK02-KA105-000837

2016-1-SK02-KA105-000839

2016-1-SK02-KA105-000848

2016-1-SK02-KA105-000851
2016-1-SK02-KA105-000859
2016-1-SK02-KA105-000861
2016-1-SK02-KA105-000865
2016-1-SK02-KA105-000866
2016-1-SK02-KA105-000870

Brands that make a
difference
Action in the middle
U-SigNature - nature as a
non-formal learning
environment

Dream different, act
different and be different! Generation4FutureSK
Photography and
Videography for Youth
Work
Občiansky spolok
POWER ON THE SPOT! - an
international training
course on local actions to
enable young people to
Rada mladeze Zilinskeho
discover their potential, in
kraja
order to participate in a
diverse, connected and
inclusive Europe
Promote Your
Competences
Experiential learning
training program

STEP - Society for
territorial progress
Kultúrne centrum
Talkshop 2016
AKTIVITY, o,z,
Be a SuperHero - Training A,D,E,L, - Association for
Course on First Aid
Development, Education
Techniques
and Labour
Outdoor Power
Youthfully Yours SR
See it, take it, use it!

2016-1-SK02-KA105-000876

Pripoj sa!

2016-1-SK02-KA105-000877

Skús to inak

2016-1-SK02-KA105-000878

Rope it!

2016-1-SK02-KA105-000880
2016-1-SK02-KA105-000883
2016-1-SK02-KA105-000887

2016-1-SK02-KA105-000891
2016-1-SK02-KA105-000892
2016-1-SK02-KA105-000894
2016-1-SK02-KA105-000900
2016-1-SK02-KA105-000904
2016-1-SK02-KA105-000906
2016-1-SK02-KA105-000910
2016-1-SK02-KA105-000917

Social Innovation and
Entrepreneurship
Development Association
World of Entrepreneurship of Slovakia
Centrum volneho casu Quo vadis Europe ?
Regionalne centrum
mladeze
Drama Queens
Saplinq
Self-Discovery + Social
Entrepreneurship =
Change
Ako doma Slovensko, o,z,
Linking Europe - Youth in
dialogue
NOVE UDSTVO, o,z,
Sport is the path
Youthfully Yours SR
Outcasted Brushes
Youthfully Yours SR
NAOMIE 2
Saplinq
Smart Business Is Social
PRO-MOVEO
Business
detská organizácia
Let´s talk about it
FÉNIX,o,z
ARTICULTURITY
YouthGO

Nitriansky kraj

0,00 €

Košický kraj

0,00 €

Nitriansky kraj

0,00 €

Bratislavský kraj

0,00 €

Bratislavský kraj

0,00 €

Košický kraj
Košický kraj
Nitriansky kraj

0,00 €
0,00 €
0,00 €

Prešovský kraj

0,00 €

Bratislavský kraj

0,00 €

Žilinský kraj

0,00 €

Číslo projektu

2016-1-SK02-KA105-000926

Názov
projektu

More than me

KA1 - Mobilita pracovníkov s mládežou + Mládežnícke výmeny
Schválený
Žiadateľ
Kraj
finančný
príspevok

V,I,A,C, - Institut pre
podporu a rozvoj
mladeze

Žilinský kraj

46 968,00 €

Popis podporeného projektu

Témou tohto projektu je viac prispieť k ovplyvňovaniu postojov mladých
ľudí a efektívnejšie ich viesť k sebarozvoju a líderstvu, resp. animátorstvu.
Cieľom celého projektu je zavádzať systematický prístup pracovníkov s
mládežou k osobnému kompetenčnému rozvoju mladých ľudí. Aktivity
tvoria: 2-fázové školenie medzi, ktorými sa uskutoční mládežnícka výmena
prostredníctvom, ktorej by mali byť identifikovaní noví lídri. Podávajúcou
organizáciou je občianske združenie V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj
mládeže z Námestova, partnermi sú organizácie z Českej republiky,
Estónska a Poľska, ktorí majú tiež skúsenosti z práce s mládežou. Jednotlivé
aktivity sa uskutočnia: 1. fáza školenia 30. mája až 3. júna 2016 v Tartu (EE);
Mládežnícka výmena 27. augusta až 2. septembra v Gdansku (PL); 2. fáza
školenia 22. – 26. októbra 2016 v Kráľovej Lehote (SK). Školenie bude
prebiehať formou aktivít: workshopy, praktické tréningy, diskusie,
interaktívne prednášky, icebreakery, tímové aktivity. Mládežnícka výmena
bude formou zážitkových aktivít, workshopov, reflexie a hodnotiacich
aktivít. Do projektu budú zapojení MĽSNP: rómovia (osobitne český
partner), mladí ľudia s ekonomickým obmedzením, z málopodnetného
prostredia, pochádzajúci z rozvrátených rodín alebo v súčasnej dobe
nezamestnaní.

Číslo projektu

Názov projektu

2016-1-SK02-KA105-000850

Change Your Footprint 2

KA1 - Mobilita pracovníkov s mládežou + Mládežnícke výmeny
Schválený
Žiadateľ
Kraj
finančný
príspevok
Mladiinfo Slovensko

Bratislavský

0,00 €

Popis podporeného projektu

Číslo projektu

Kraj

KA2 - Strategické partnerstvá
Schválený
rozpočet

Názov projektu

Žiadateľ

Popis podporeného projektu

2016-1-SK02-KA205000884

PlaNET Social Entreprise

AGENTÚRA PRE ROZVOJ
GEMERA

Banskobystrický kraj

37 120,00 €

Projekt predkladá Agentúra pre rozvoj Gemera. V skutočnosti ide však o iniciatívu 5 mladých ľudí z oblasti Gemera (študenti,
nezamestnaní), pričom agentúra im robí iba koučing a podporu v rámci projektu. Jedná sa o 1 ročnú mládežnícku iniciatívu v partnerstve
s organizáciou zo Slovinska a Rumunska. K naplánovaným aktivitám patria a praktické vzdelávacie aktivity C1,C3, webinár na podporu
podnikavosti mládeže, regionálny mentoringový program C2, stáž v partnerských organizáciách. Výstupom má byť prevzdelaných 35
mladých ľudí (aj MĽSNP), príprava podnikateľských zámerov v gemerskom regióne.

2016-1-SK02-KA205000920

Innovations in the Structered Dialogue
process

Rada mladeze Slovenska

Bratislavský kraj

38 170,00 €

Projekt 15 mesačného strategického partnerstva podáva Rada mládeže Slovenska. Projekt je v partnerstve s Radou mládeže z
Holandska.Hlavnou témou projektu je štuktúrovaný dialóg (SD). Cieľom projektu je inovovať proces konzultácií a zapájať do neho najmä
mladých ľudí nedostatkom príležitostí, vytvoriť toolbox na inklúziu v rámci SD.

2016-1-SK02-KA205000916

GoodFood - Educating Youth workers as
promoters of food literacy among youth

Edukácia@Internet

Trenčiansky kraj

0,00 €

KA3 - Dialóg medzi mladými ľuďmi a ľuďmi zodpovednými za mládeženícku politiku
Číslo projektu

Názov projektu

Žiadateľ

Kraj

Schválený finančný
príspevok

2016-1-SK02-KA347-000825
2016-1-SK02-KA347-000895
2016-1-SK02-KA347-000833

Eco-Responsible Youths
EU UNPLUGGED
Patrí politika do školy?

Občiansky spolok
EuroPolicy
Centrum pre európsku politiku

Banskobystrický kraj
Bratislavský kraj
Bratislavský kraj

0,00 €
0,00 €
0,00 €

Popis podporeného projektu

