Výsledky rozhodovania o pridelení finančnej podpory k predkladaciemu
termínu 04.10.2016*
*Tento dokument má iba informatívny charakter. Nie je použiteľný pre právne účely.

Neschválené projekty nájdete v rámci každej aktivity pod červenou čiarou. Dôvodom ich nepodpory bol nedostatok financií a/
alebo nedostatočná kvalita. V prípade nepodporených a
podporených projektov sa môžete informovať ohľadom hodnotenia projektov na adrese erasmusplus@iuventa.sk, v predmete
e-mailu, prosím, uveďťe číslo projektu.

Kľučová akcia 1 - Mládežnícke výmeny
KA1 - Mládežnícke výmeny
Číslo projektu

Názov projektu

2016-3-SK02-KA105-001095

Student parliaments for an
active and competent
Europe

Regionalne centrum mladeze

2016-3-SK02-KA105-001135

Offline world

La gente del cambio

2016-3-SK02-KA105-001154

2016-3-SK02-KA105-001207

2016-3-SK02-KA105-001204

BUILDING FAIR PLAY

Rainbow School Backpack

Mladí Rómovia pre komunitu

Žiadateľ

Agilita

Saplinq

NEZISKOVA ORGANIZACIA EPIC

Schválený finančný
príspevok

Popis podporeného projektu

Trenčiansky kraj

16 432,00 €

Projekt Student parliaments for an active and competent Europe sa uskutoční v Trenčianskom
regióne v mieste Podskalie na Slovensku. Bude prebiehať v termíne 7.-14.mája 2017. Zúčastní
sa ho 34 mladých ľudí zo štyroch krajín Európy - Slovensko, Bulharsko, Estónsko a Portugalsko.
Jedná sa o stretnutie reprezentantov mládežníckych parlamentov, ktorého cieľom je zvyšovať
povedomie o demokratickom systéme, rozvíjať aktívne občianstvo, zdieľať príklady dobrej praxe
na medzinárodnej úrovni a zvyšovať kompetencie mladých ľudí.

Košický kraj

17 410,00 €

Projekt Offline world je mládežnícka výmena na ktorej sa zúčastni 43 mladých Európanov OD
15 DO 27rokov z krajín programu a to z Českej republiky , Slovenska a Rumunska. Výmena sa
uskutoční od 1.1.2017 do 31.5.2017.

19 200,00 €

Do projektu sú zapojení mladí ľudia vo veku 13 - 30 rokov zo Slovenska a Nemecka od 1.2.2017
do 31.1.2018, ktorí sa v športových aktivitách stretli s mnohými negatívnymi javmi
(diskriminácia, rasizmus, a iné) a majú tak skúsenosti, ktoré je vo vzájomných stretnutiach v
rámci 2 mobilít (DE a SK) možné pozitívne zužitkovať s cieľom hľadania optimálnych riešení.
Zámerom projektu BUILDING FAIR PLAY je rozvíjanie aktívnej diskusie mladých ľudí k téme fair
play a radikalizácie mládeže cez šport a zdravie.

26 080,00 €

Predložený projekt predkladá organizácia Saplinq a pozostáva z 2 hlavných aktivít: prípravná
návšteva a mládežnícka výmena. Na výmene sa zúčastní 42 mladých ľudí a trénerov zo 7 krajín.
Aktivity sú zamerané na prevenciu negatívnych následkov spojených s diskrimináciou a rôznymi
formami násilia voči mladým ľuďom, ktorí patria do LGBTI (geyovia, lesby, bisexuál, trasgender,
intersex). Medzi použité metódy patria icebreakery, diskusie, prednášky, prezentácie,
skupinová práca, reflexia. Termín od 1.1.2017 do 31.12.2017

17 528,00 €

Projekt Mladí Rómovia pre komunitu spadá pod KA1 Mobilita mládeže. Žiadateľom je slovenská
Nezisková organizácia EPIC, ktorá sa venuje primárne témam zamestnateľnosti mládeže. Na
projekte spolupracuje s organizáciami z Maďarska a Fínska. Projekt sa venuje témam Mládeže,
Rómov a Prístupu pre znevýhodnených a vznikol ako výstup z predchádzajúceho spoločného
projektu Projekt sa snaží odporiť mladých Rómov k využitiu ich potenciálu pre dosiahnutie
pozitívnej zmeny v komunite. Cieľmi projektu sú: podpora účastníkov v poznaní a rozvíjaní
svojich osobnostných predpokladov pre prácu s komunitou, podpora účastníkov v stanovení a
dosahovaní profesných cieľov, posilnenie identity a kultúrneho dedičstva cez umelecké
workshopy. Do projektu budú zapojení ľudia s ekonomickými, spoločenskými, geografickými
prekážkami a vzdelávacími problémami účastníci budú mladí Rómovia z rómskych komunít.
Účastníci získajú Youthpass a vytvoria si Europass.

Kraj

Banskobystrický kraj

Nitriansky kraj

Bratislavský kraj
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2016-3-SK02-KA105-001183

2016-3-SK02-KA105-001212

Down up

Creative Media Space

Future without barriers, o.z

Europsky Dialog

Trnavský kraj

Trnavský kraj

11 980,00 €

Mládežnícku výmenu s názvom Down up bude realizovať OZ Budúcnosť bez bariér spolu s
partnerom z Českej repupliky. Konať sa bude v dňoch 15. – 24. apríla 2017 a zúčastní sa ho 24
mladých ľudí plus 2 vedúci skupín a 2 sprevádzajúce osoby vzhľadom na to, že pôjde o mladých
ľudí so zdravotným znevýhodnením. Cieľom výmeny je poskytnúť účastníkom aktivity, ktoré im
pomôžu v rozvoji sociálnych a občianskych zručností a kompetencií. Projekt sa snaží o lepšie
začlenenie cieľovej skupiny do spoločnosti. Aktivity projektu budú prebiehať prostredníctvom
neformálneho vzdelávania: diskusie, workshopy, skupinová práca, sebareflexia, hodnotenie,
rolové hry a pod.

13 100,00 €

Projekt „Creative media space“ podáva občianske združenie Európsky dialóg so sídlom v Trnave.
Organizácia sa považuje za informačný kanál mladých ľudí na Slovensku vo veciach týkajúcich sa
európskych záležitostí a na tejto skutočnosti chce postaviť akúsi vzdelávaciu platformu. Jej
cieľom je mobilizovať aktívnych proeurópsky zmýšľajúcich primárne mladých ľudí k šíreniu
zmyslu pre iniciatívu, anti-diskrimináciu, integráciu a pokojné spolužitie všetkých. Organizácia si
zakladá na téme overiteľnosti a transparentnosti informácií, ktoré sama aj šíri. Projekt sa
uskutoční v termíne od 1.3.2017 do 28.2.2018.

2016-3-SK02-KA105-001092

what's going on?

Acta non verba

Košický kraj

15 080,00 €

Projekt podáva neformálna skupina Actanonverba spolu s partnermi z Poľska, Spojeného
kráľovstva a Turecka. Na mládežníckej výmene 4.-14.3.2017 sa stretne 28 ľudí, ktorí v priebehu
11 dní budú pracovať s tromi základnými témami - Európska únia, Euroobčianstvo a Brexit.
Cieľom je zvýšiť povedomie mladých ľudí a zaktivizovať ich v občianstve, napomôcť formovať
individuálny názor a podporiť kriticky myslieť. Pozitívnym rozmerom výmeny je aj nadobudnutie
praktických zručností v oblasti IKT. Výstupom bude dokumentárny film, ktorým sa témy oživia a
bude slúžiť na disemináciu informácií o témach a samotnej výmene smerom navonok.

2016-3-SK02-KA105-001103

Posuň svoj talent

silnejsí-slabsím

Trenčiansky kraj

13 755,00 €

Projekt je zameraný na mobilitu 26 mladých ľudí z detských domovov na Slovensku v Českej
republike, väčšina z nich rómskeho pôvodu. Výmena sa uskutoční v júli 2017 v trenčianskom
kraji v trvaní 11 dní. Cieľom výmeny je posilniť a nasmerovať talent účastníkov tak, aby ho boli
schopní využiť pre svoje uplatnenie v pracovnom i osobnom živote.

27 728,00 €

Mládežnícka výmena s názvom "Je to na nás", ktorú organizuje S.P.A.C.E. - Spolok pre aktivitu,
cestovanie, edukáciu sa bude konať v dvoch fázach v termínoch: 18.-26.3.2017 a 03. 11.06.2017 v Tatrách na Slovensku. Projekt bude spoluorganizovaný s partnerom MLADIINFO
CR Z.S. z Českej republiky, zúčastní sa ho 32 mladých ľudí (mladí dospelí - po ukončení ústavnej
starostlivosti a NEET mladí ľudia - ktorí nechodia do školy a nepracujú), vrátane 26 mladých ľudí
s nedostatkom príležitostí (ekonomické, vzdelávacie a spoločenské).

12 580,00 €

Skupina Denwer je skupina mladých ľudí, ktorí majú spoločný záujem o prírodu a študujú na
rezbárskej škole v spojení s českou organizáciou Luhačovické Zálesí, ktorí sa venujú zlepšovaniu
životných podmienok a výchove a vzdelávaniu mladých ľudí. Hlavným cieľom projektu je rozvoj
zručností s prírodnými materiálmi a podpora podnikavosti. Bilaterálna výmena bude prebiehať
10 dní v Belej Duliciach.

2016-3-SK02-KA105-001205

2016-3-SK02-KA105-001120

Je to na nás

Keď drevo spieva

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

Denwer

Banskobystrický kraj

Trenčiansky kraj
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2016-3-SK02-KA105-001111

Hand in hand for health

IPCR RS

Banskobystrický kraj

17 075,00 €

V súčasnej dobe deti a mládež trávia čoraz viac času za počítačom a pred televízorom. Fyzické
aktivity často nahrádza sedavý spôsob života. Podľa viacerých výskumov o stave výživy a
stravovacích návykoch u detí a mladých ľudí rastie obezita, poruchy stravovania a s tým spojený
nezdravý životný štýl. Podľa prieskumu 17 % slovenských detí a mladých ľudí vo veku 6 – 16
rokov vôbec neraňajkuje, počet detí a mladých ľudí, ktoré na desiatu pravidelne konzumujú
sladkosti a počet mladých ľudí, ktorí obedujú nepravidelne sa s vekom zvyšuje. Táto situácia nie
je ľahostajná ani samotným mladým ľuďom. Preto navrhli pripraviť medzinárodnú výmenu
mládeže, ktorá sa uskutoční 9. - 15. 7. 2017 v Obručnej, okres Rimavská Sobota. Medzinárodnej
výmeny sa zúčastní 32 mladých ľudí vo veku 16 - 25 rokov a lidri zo Slovenska, Bulharska,
Rumunska a Talianska, ktorí chcú získať nové poznatky v danej téme, dozvedieť sa ako sa s
týmito problémami snažia vysporiadať v partnerských krajinách.

2016-3-SK02-KA105-001200

Rural areas for You(th),
You(th) for rural areas

A.D.E.L. - ASSOCIATION FOR DEVELOPMENT, EDUCATION AND LABOUR

Prešovský kraj

16 575,00 €

Projekt predkladá mládežnícka organizácia A.D.E.L.. Plánuje zorganizovať mládežnícku výmenu
pre 35 mladých ľudí zo 7 krajín, počas 8 dní si účastníci majú vymieňať svoje skúsenosti v oblasti
rozvoja vidieka a svojimi fotografiami z vidieckeho prostredia podporiť propagáciu Slovenska.
Budú sa učiť ako správne fotografovať a vyrábať propagačné brožúry.

13 320,00 €

Projekt „No need for NEET“ predkladá OZ Budúca generácia Európy (FGE – Future Generation
Europe) z Trenčína, ktoré vzniklo v januári 2015 a ktorého zakladajúci členovia majú za sebou
veľmi úspešné aktivity pre študentov SŠ a VŠ. Projekt mládežníckej výmeny je ich prvý projekt
neformálneho vzdelávania v programe Erasmus+. Partnermi projektu sú skúsené neziskové
organizácie z programových krajín Česko, Maďarsko, Bulharsko, Rumunsko a Španielsko,
ktorých výber podliehal jasným kritériám a ktorí prostredníctvom projektu napĺňajú vlastné
ciele. Realizácia projektu je plánovaná na obdobie júl 2017 v trvaní 8 dní vrátane cestovania. V
projekte sa počíta s 36 účastníkmi, ktorých predstavujú študenti SŠ a mladí ľudia vo veku 16 –
20 rokov a sprevádzajúce osoby. Plánovaná je účasť 12 MĽSNP s ekonomickými, spoločenskými
a vzdelávacími prekážkami. Nosné témy, ktorým sa projekt venuje, sú: 1. Problematika trhu
práce vrátane kariérneho poradenstva / nezamestnanosť mladých ľudí, 2. Predčasné ukončenie
školskej dochádzky/boj proti zlyhaniu vo vzdelávaní a 3. Mládež. Hlavným cieľom projektu je
snaha o zvýšenie zamestnateľnosti mladých ľudí po ukončení štúdia, aktivizácia pri vytváraní
vlastnej budúcnosti, sebareflexia. Prostriedkom na dosiahnutie cieľov sú pestré a inšpiratívne
neformálne aktivity zamerané na poskytnutie transparentných informácií o trhu práce,
pochopenie príčin, dôsledkov a riešení nezamestnanosti mládeže, sebaanalýzu, rozvoj
sebestačnosti, kreativity a podnikateľského ducha. V projekte sa počíta s využitím nástrojov
životopis Europass a certifikát Youthpass. Šírenie výsledkov projektu je zamerané najmä na
študentov stredných a vysokých škôl s predpokladaným dopadom na regionálnej a národnej
úrovni. Ambicióznym cieľom je dopad vo forme doplnenia reforiem politiky zamestnanosti na
regionálnej a národnej úrovni.

9 600,00 €

Hlavnou témou našej výmeny je myšlienka každodenních skutočnosti sa môžeme stretnúť,
hlavná téma rodovej rovnosti. Stretneme sa 24 mladých ľudí z 2 európskych krajín (Slovensko a
Maďarsko) po dobu 10 dní na slovenský. Projekt bude 30.3.2017-8.4.2017. Radi by sme nielen
mať pohľad na realitu našich krajinách, ale najdôležitejšie pre nás je pokúsiť sa prelomiť naše
predsudky a stereotypy, ktoré máme o iných ľudí a objavovať a užívať si našu rozmanitosť,
rovnako ako nájsť spôsoby, ako bojovať proti diskriminácii v rôznych oblastiach. Ak chcete
achvieve uvedených cieľov chceme používať rôzne druhy činností a metód, napríklad:
workshopy, hranie rolí, scatches interkultúrne učenie a teambuildingové hry, diskusie s
hosťami, pozýva ľudí zo spolupracujúcich organizácií / grops, takže bežný brožúra atď.).
Viditeľná produktom nášho projektu bude konečné brožúru so všetkými činnosťami, metódy,
výsledky našich diskusií, obrázky, atď.

2016-3-SK02-KA105-001196

2016-3-SK02-KA105-001146

No Need for NEET!

ALL EQUAL ?!

Budúca Generácia Európy, o.z.

KJM2020

Trenčiansky kraj

Košický kraj
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2016-3-SK02-KA105-001189

2016-3-SK02-KA105-001116

2016-3-SK02-KA105-001211

Hand by Hand with Nature

change your life

Závislosti inak

Luminosus, n.o.

unstoppable

Palkogroup

Košický kraj

Košický kraj

Banskobystrický kraj

9 600,00 €

Hlavnou projektovou aktivitou je mládežnícka výmena, ktorá potrvá 6 dní v apríli 2017.
Výmeny sa zúčastnia mladí ľudia zo 4 organizácií zo Slovenska, Maďarska, Poľska a Rumunsku.
Celkový počet mladých ľudí je 26 + 4 mládežnícki vedúci + 2 sprievodné osoby. Zámerom
projektu je upozorniť na ekologické a environmentálne problémy a scitlivovanie mladých ľudí v
enviro témach tak, aby si uvedomili, že i malé akcie majú zmysel. Nie sú to len globálne,
vonkajšie faktory, ktoré poškodzujú prírodu, ale škodí jej aj spôsob života nezodpovedných
jednotlivcov. Pri vedení aktivít mládežníckej výmeny budú použité rôzne metódy a postupy,
individuálna práca verzus skupinová práca, formálne vedené diskusie, neformálne cvičenia aj
metódy neformálneho učenia. Vzdelávacie aktivity sa budú odohrávať vo vnútri i vo vonkajšom
prostredí. Predkladateľ plánuje u účastníkov rozvíjať ich odborné tematické kompetencie
týkajúce enviromentálnej výchovy a prenositeľné mäkké zručnosti vrátane medzikultúrneho
učenia.

16 300,00 €

Projekt mobilita mládeže s názvom CHANGE YOUR LIFE organizuje neformálna skupina
Unstoppable, ktorej koordinátorom je Branislav Liba. Miesto konania projektu je Mníchovský
potok. Spoluorganizátormi projektu sú krajiny: Rumunsko a Poľsko a zúčastní sa ho 40
účastníkov, vrátane 14 mladých účastníkov s nedostatkom príležitostí (ekonomické a
spoločenské ) od 15 do 28 rokov. Témou výmeny je zdravý životný štýl. Cieľom projektu je dať
do pozornosti mladým ľudom aké je nebezpečné nezdravo sa stravovať, zvýšiť záujem o
športové aktivity, ukázať mladým ľudom cestu ako prísť k správnemu životnému štýlu a
pozitívne myslieť. Téma projektu je relevantná k priorite programu Erasmus+ v oblasti zdravie a
zdravý životný štýl. Aktivity prebehnú formou neformálneho vzdelávania, tvoriť ho budú
športové aktivity, diskusie, stretnutia a workshopy.

11 430,00 €

Projekt mládežníckej výmeny predkladá neformálna skupina Palkogroup, tvoria ju mladí ľudia z
Lučenca a Banskej Bystrice. Partnermi projektu by mali byť nezisková organizácia z Poľska a
neformálna skupina z Turecka. Projekt je voľným pokračovaním predchádzajúcej mládežníckej
výmeny, ktorá sa venovala otázke obezity a látkových závislostí. V projekt sa počíta s 30
účastníkmi, ktorých predstavujú študenti SŠ a VŠ vo veku 18 – 25 rokov a sprevádzajúce osoby.
Medzi účastníkmi bude 6 MĽSNP s ekonomickými prekážkami. Hlavné témy, ktorým sa projekt
venuje, sú: Zdravý životný štýl a Tvorivosť a kultúra. Konkrétne ide o tzv. nelátkové závislosti,
teda technologické závislosti typu FB, internet, PC hry), gamblerstvo, workoholizmus a
pornografia. Cieľom projektu je identifikácia a pochopenie príčin týchto javov, navrhnutie
súboru preventívnych opatrení na narušenie stereotypného vnímania spomenutých javov,
rozvoj kreativity prostredníctvom tvorby fotografií a spoznanie kultúry zúčastnených krajín. V
projekte sa počíta s využitím Youthpass-u. Šírenie výsledkov projektu je zamerané najmä na
študentov stredných škôl a mládežníckych sympatizantov z radov mládeže.
Projekt, ktorý chce motivovať mladých ľudí , aby sa zaujímali o komunitu v ktorej žijú. Občan
musí rozvíjať svoj vzťah so štátom, aktívne participovať, zaujímať sa o svoje okolie,
spolupracovať a rozvíjať princípy demokracie v miestnej komunite. Výmenou chceme
účastníkom umožniť nazrieť do svojho vnútra, podnietiť v nich aktívny postoj a cez túto aktívnu
účasť zdôrazňovať výhody záujmu o komunitu vo svojom okolí. Výmena sa uskutoční 1624.2.2017 v Košiciach v hotely Centrum. Na projekte budú participovať mladí ľudia z Turecka
(8), Rumunska (8), Maďarska (8) a Slovenska (8). Výstupom bude plagát s inštrukciami pre
aktívneho mladého človeka s nápadmi ako sa zapojiť do miestnej komunity. Ďalším výsledkom
našej práce bude vytvorenie FB skupiny, ktorá bude motivovať mladých ľudí k aktivite vo svojej
komunite..

2016-3-SK02-KA105-001099

Active in community

Karol Horniak

Košický kraj

13 600,00 €

2016-3-SK02-KA105-001187
2016-3-SK02-KA105-001172

Live Green
Sport removes all barriers

Luminosus, n.o.
Space for Youth

Košický kraj
Trnavský kraj

0,00 €
0,00 €
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2016-3-SK02-KA105-001136
2016-3-SK02-KA105-001186
2016-3-SK02-KA105-001127

Urban space - take the
action!
Youth in PrevenACtion
Sport against xenophobia
Make an innovative idea,
find a job through social
media
We are minorities
Walk in their shoes
Raise your voice against
animal cruelty
Living in Symbiosis
Virtual reality
More languages, More
opportunities
Be olympic champion of
healthy life
ARThquake
Start Up Your Career
ECO ECO
Outdoor Activities 4 Healthy
Lifestyle
BACK TO SELF
Shadow inclusion
Ride4ECO

2016-3-SK02-KA105-001164

Bez bariér bližšie k médiám

2016-3-SK02-KA105-001178
2016-3-SK02-KA105-001167
2016-3-SK02-KA105-001177
2016-3-SK02-KA105-001149
2016-3-SK02-KA105-001139
2016-3-SK02-KA105-001195
2016-3-SK02-KA105-001182
2016-3-SK02-KA105-001155
2016-3-SK02-KA105-001100
2016-3-SK02-KA105-001151
2016-3-SK02-KA105-001152
2016-3-SK02-KA105-001173
2016-3-SK02-KA105-001125
2016-3-SK02-KA105-001188
2016-3-SK02-KA105-001107

2016-3-SK02-KA105-001210
2016-3-SK02-KA105-001202
2016-3-SK02-KA105-001105

Youth Promotes Equality in
Europe
School versus reality
Motivate me and I will
motivate others

Space for Youth

Trnavský kraj

0,00 €

Young act club
NEMAZ

Bratislavský kraj
Žilinský kraj

0,00 €
0,00 €

NOTY

Trenčiansky kraj

0,00 €

S.P.A.C.E. - Spolok pre aktivitu, cestovanie, edukáciu.
Youth for Equality

Banskobystrický kraj
Trnavský kraj

0,00 €
0,00 €

Luminosus, n.o.

Košický kraj

0,00 €

Healthy Youth
RECEM n.o.

Trenčiansky kraj
Košický kraj

0,00 €
0,00 €

Youth Bridges

Nitriansky kraj

0,00 €

Healthy Youth

Trenčiansky kraj

0,00 €

YouthGO
Obciansky spolok
Coloria Slovensko

Žilinský kraj
Banskobystrický kraj
Košický kraj

0,00 €
0,00 €
0,00 €

Obciansky spolok

Banskobystrický kraj

0,00 €

ACHO - Aktívne chvíle oddychu
Generation4FutureSK
By-Danube Active Young People

Bratislavský kraj
Trenčiansky kraj
Bratislavský kraj

0,00 €
0,00 €
0,00 €

SportisimoTT

Trenčiansky kraj

0,00 €

Youth for Equality

Trnavský kraj

0,00 €

KAM

Košický kraj

0,00 €

PJ80

Košický kraj

0,00 €

2016-3-SK02-KA105-001162

SD - Nyitó Motivációs Képzés

SDgroup

Nitriansky kraj

0,00 €

2016-3-SK02-KA105-001166
2016-3-SK02-KA105-001209

Eat well, Live well
GreenBusiness

Young act club
YouthGO

Bratislavský kraj
Žilinský kraj

0,00 €
0,00 €

Kľučová akcia 1 - Európska dobrovoľnícka služba
KA1 - Európska dobrovoľnícka služba
Číslo projektu

Názov projektu

Žiadateľ

Kraj

Rozpočet

Popis podporeného projektu

2016-3-SK02-KA105-001163

SEARCH

Clovek v ohrozeni, n.o.

Prešovský kraj

8 538,00 €

Projekt EDS predkladá Človek v ohrození, n.o, jeho hlavnými cieľmi je znižovanie sociálneho vylúčenia ľudí z
rómskych komunít, podpora vzdelávacích programov a komplexných programov komunitných centier, rozvoj a
podpora dobrovoľníctva v regióne východného Slovenska. V rámci projektu budú hosťovať 1 dobrovoľníka z
Talianska, ktorého činnosť bude prebiehať 12 mesiacov v 2 komunitných centrách – Sveržov a Kojatice. Dobrovoľník
bude pracovať priamo s obyvateľmi vylúčených lokalít, a v malej miere sa bude podieľať na podporných
organizačných aktivitách v sídle organizácie. Hlavné aktivity sú nízkoprahový program pre deti, mládež a rodinu,
program doučovania a tútoringu, krúžková činnosť a predškolská príprava.

2016-3-SK02-KA105-001118

Volunteers for Calvary

Kalvársky fond

Banskobystrický kraj

16 728,00 €

Projekt EDS predpokladá účasť 3 dobrovoľníkov v priebehu 2 rokov. Dobrovoľníci budú z Česka a Maďarska. Ich
úlohou bude participovať rôznymi aktivitami na záchrane významnej kultúrnej pamiatky Kalvária v Banskej Štiavnici.

2016-3-SK02-KA105-001093

2016-3-SK02-KA105-001110

2016-3-SK02-KA105-001096

Práca s deťmi a mládežou v centre
voľného času.

Inovatívne vzdelávanie a Občianska veda

Everything Is Possible

Centrum volneho casu

DAPHNE Institut aplikovanej ekologie

Velky Meder centrum mladeze, n.o.

Prešovský kraj

Bratislavský kraj

Trnavský kraj

31 484,00 €

24 879,00 €

16 501,00 €

Projekt sa bude realizovať prevažne v meste Stará Ľubovňa v Centre voľného času. Tu sa budú realizovať pravidelné
aktivity a krúžková činnosť. Časť aktivít ako Živé knihy a prezentácie domovských krajín dobrovoľníkov sa budú
realizovať v Prešovskom regióne v mestách Poprad a Prešov. Naše zariadenie úzko spolupracuje s predstaviteľmi
mesta Stará Ľubovňa, s Kultúrnym a osvetovým strediskom v meste, s mestskou knižnicou, Klubom Slovenských
Turistov, Hradom Ľubovňa, Meštianským domom a Provinčným domom. Všetky tieto organizácie poskytujú veľa
aktivít a možnosti a naši dobrovoľníci na nich každoročne participujú. Počet a profil účastníkov: Počet dobrovoľníkov
v rámci Erasmus+5.
Profil účastníkov: mladí nezamestnaní, geograficky a sociálne znevýhodnení ľudia. Španielsko - nezamestnaná
dobrovoľníčka, Nemecko - chlapec z neúplnej rodiny, Portugalsko , Chorvatsko - nezamestnaný absolvent SŠ. Ciele
projektu: 1. Poskytnúť mladým ľuďom s nedostatkom príležitosti podporu, skúsenosť, zručnosť v oblasti práce s
deťmi a mládežou. Pomoc pri realizácií ich vlastných projektov. Rozvoj a zlepšenie mäkkych zručnosti (komunikácia,
empatia, kongruencia, asertivita, prezentácia, ytvorenie podmienok pre aktívnu účasť v činnosti a realizácií aktivít v
CVČ. 2. Viesť dobrovoľníkov k nadobúdaniu nových schopnosti a zručnosti, ktoré dobrovoľníci využijú v budúcnosti,
ako napr.: hospodáriť s financiami /vreckové a rozpočet na stravu, financie na vlastné projekty a aktivity /, žiť
samostatne / dokázať žiť dlhodobo bez rodiny a priateľov/, vedieť zorganizovať vlastné aktivity, byť iniciatívny, byť
tolerantný k národnostným menšinám žijúcim v našom regióne / rómovia, rusíni, gorali, nemecká menšina/ aj iným
sociálmyn skupinám. Porovnávať život ľudí na Slovensku so životom v domovskej krajine, oboznámiť ľudí v našom
regióne s prvkami svojej kultúry.
Predložený projekt organizácie DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie je 18-mesačným projektom EDS, kde žiadateľ
bude v spolupráci s organizáciou z Veľkej Británie a Španielska hostiteľskou organizáciou pre 3 dobrovoľníkov.
Projekt je zameraný predovšetkým na oblasť inovatívneho vzdelávania v prepojení na vedu. Projekt sa uskutoční od
januára 2017 do júla 2018 na dvoch miestach – Bratislava a Banská Štiavnica. Dobrovoľníci budú participovať na
projekte od 10 – 18 mesiacov. Projekt sa snaží aktivizovať mladých ľudí k osobnostnému a profesijnému rozvoju v
oblasti inovácií vo vzdelávaní, najmä prírodovedných predmetov s prihliadnutím na medzipredmetové súvislosti a
šírenie vedeckých poznatkov primeranou a zrozumiteľnou cestou širokej verejnosti. Projekt ponúka širokospektrálne
možnosti rozvoja dobrovoľníkov.
Organizácia Veľký Meder centrum mládeže má niekoľkoročné skúsenosti s hosťovaním dobrovoľníka v rámci
Európskej dobrovoľníckej služby. Tentokrát bude počas 12 mesiacov hosťovať dvoch dobrovoľníkov zo Španielska
(žena január – december 2017) a Talianska (muž február 2017 – január 2018). Obaja dobrovoľníci už sú známi a boli
vybraní na základe ich profilu ku aktivitám v mládežníckom centre. Dobrovoľníci budú vykonávať nasledovné aktivity:
prevádzka kaviarne, ktorá je v mládežníckom centre, činnosti súvisiacim s chodom organizácie, organizovanie aktivít
v centre, marketing a PR aktivity centra, vedenie workshopov a vyučovanie cudzích jazykov metódami neformálneho
vzdelávania pre mladých ľudí a deti, ktorí navštevujú centrum. Rovnako budú mať dobrovoľníci možnosť navštevovať
miestny detský domov a rozvíjať svoje nápady v prospech mládežníckeho centra a komunity. Cieľom je aby si
dobrovoľníci, ktorí už majú skúsenosti s mládežou zlepšili vedomosti, kompetencie a zručnosti a aby poskytli
príležitosť centru a komunite svojou prítomnosťou priestor na rozvoj. Aktivity budú prebiehať v národnostne (Slováci
a Maďari) a etnicky (Rómovia) zmiešanom prostredí.

Kľučová akcia 1 - Európska dobrovoľnícka služba

2016-3-SK02-KA105-001124

2016-3-SK02-KA105-001208

2016-3-SK02-KA105-001176

Rozvoj detí a mládeže cez mimoškolské
aktivity

IF YOU´RE HAPPY AND YOU KNOW IT

Cultural Gardening

SAVIO o.z.

Modrá Sova, o.z.

Záhrada - Centrum nezávislej kultúry

Bratislavský kraj

Bratislavský kraj

Banskobystrický kraj

10 205,00 €

Projekt je Európska dobrovoľnícka služba, ktorej cieľom je cez mimoškolské aktivity poskytnúť znevýhodneným
deťom v Baku možnosti pre zmysluplné využitie voľného času. Projekt bude prebiehať v azerbajdžanskom Baku v
centre Maryam Merkezi, ktoré v súčasnosti poskytuje vzdelanie viac ako 450 deťom a mladým. S prípravou a
realizáciou voľnočasových aktivít by mali pomôcť dve slovenské dobrovoľníčky v rámci Európskej dobrovoľníckej
služby. Voľnočasové aktivity realizované v centre Maryam Merkezi zahŕňajú šport, krúžky praktických zručností,
doplnkové vzdelávanie vo forme doučovaní a letné tábory. Dobrovoľníčka Lucia bude sprevádzať deti počas športu a
organizovať rozličné hry a súťaže. Krúžky praktických zručností ako ručné práce a výtvarníctvo zastreší dobrovoľníčka
Denisa. V záujme zvyšovania kapacít miestnej mládeže budú v spolupráci s dobrovoľníčkou Luciou v centre prebiehať
i víkendové stretnutia s miestnymi potenciálnymi dobrovoľníkmi, a to v záujme motivovať ich pre prácu so
znevýhodnenými deťmi. Miestni dobrovoľníci budú zapojení do realizácie doučovaní pre deti a mládež, ktorí
nezvládajú preberané učivo. S doučovaním matematiky pomôže dobrovoľníčka Denisa. Slovenské dobrovoľníčky v
spolupráci s miestnymi dobrovoľníkmi pripravia letné tábory, ktoré umožnia deťom mentálny a fyzický oddych v
pokojnom prostredí.

16 226,00 €

Projekt predkladá organizácia Modrá sova zo Stupavy. Ide o hosťovanie dobrovoľníkov v lesnom klube - lesnej
škôlke, kde pôsobia ako učitelia v škôlke, vytvárajú aktivity pre deti. Ciele projektu IF YOU´RE HAPPY AND YOU
KNOW IT:
- činnosťou a rozvojom Lesného klubu Jadierko - inšpirovaného lesnými materskými školami v zahraničí
- podporou alternatív v elementárnej pedagogike formou vzdelávacích programov pre skupinu detí na domácom
vzdelávaní v projekte predškola a škola Ateliér Les
- podporou činnosti Domova sociálnych služieb
- zapájaním sa do aktivít pre miestnu komunitu
- ochranou prírody

8 113,00 €

Projekt predkladá kultúrne centrum Záhrada z Banskej Bystrice, ktoré organizuje cca 200 podujatí ročne, medzi nimi
koncerty, divadelné a tanečné predstavenia, workshopy, diskusie a festivaly. Plánuje hosťovať 1 dobrovoľníka z
Českej republiky na 12 mesiacov. Dobrovoľník sa bude môcť zapojiť do všetkých činností centra, ako aj realizovať
svoje nápady. Rôznorodá škála aktivít zahŕňa pomoc s menežmentom podujatí, technickú podporu podujatí, prácu v
kaviarni, organizovanie kultúrnych akcií a workshopov pre verejnosť a prácu v záhrade.

2016-3-SK02-KA105-001198

EVS as your growth

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

Žilinský kraj

24 709,00 €

Projekt predkladá organizácia V.I.A.C - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže. Vrámci projektu bude organizácia
hosťovať troch dobrovoľníkov (z Nemecka, Malty a Talianska) na dlhodobú EDS - 12 mesiacov. Hlavným cieľom
projektu je umožniť mladým dobrovoľníkov zo zahraničia získať skúsenosti v práci s mladými ľuďmi s využitím metód
neformálneho vzdelávania a rozvíjať ich kompetencie. Ďalšie ciele projektu sú prostredníctvom hosťovania
dobrovoľníkov zo zahraničia lámať medzi mladými ľuďmi predsudky a stereotypy voči cudzincom a motivovať
mladých z oravského regiónu zúčastňovať sa európskych mobilít.

2016-3-SK02-KA105-001141

Ekoosada rozkvitá

Eko-osada o.z.

Trenčiansky kraj

16 321,00 €

V projekte sa jedná o ročné hosťovanie dvoch dobrovoľníkov z Česka a Lotyšska v období marec 2017-február 2018.
Hlavnými aktivitami majú byť rôzne manuálne práce v ekoosade, stavba hlinených stavieb, zveľaďovanie obce ako
napr. oprava autobusových zastávok, odstraňovanie čiernych skládok... a to v v spolupráci s miestnymi
nezamestnanými a úradom práce, podpora ekologického smerovania miestnej obce.

24 624,00 €

Predložený projekt s názvom Experience - empower – educate predložený OZ KERIC je rovnako Európskou
dobrovoľníckou službou ako projekt Widening horizonts II. Avšak do tohto projektu budú zapojení 3 dobrovoľníci z
krajín: Taliansko, Francúzsko, Rakúsko. Dobrovoľníci budú hosťovaní na slovensku od septembra 2017 do augusta
2018. Cieľom tohto projektu rovnako aby zapojení dobrovoľníci počas ich EDS získali nové skúsenosti
prostredníctvom neformálneho vzdelávania, aby vedeli viesť aktivity neformálneho vzdelávania a možnosť miestnej
komunity spoznať cudzinca, čím sa predísť k diskriminácii a rasizmu. Získanie týchto skúsenosti im pomôže v rozvoji
profesionálneho a aj osobného života. Aktivity projektu sú založené na: podpora lokálnej komunity, práce s deťmi a
mládežou, vedenie aktivít, organizovanie workshopov, šírenie informácií o EDS a pod.

2016-3-SK02-KA105-001098

Eexperience - empower - educate

OBCIANSKE ZDRUZENIE KERIC

Žilinský kraj
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2016-3-SK02-KA105-001123

Spolu dokážeme urobiť viac pre tých, ktorí
to potrebujú.

YMCA MZ NITRA

Nitrianský kraj

22 415,00 €

2016-3-SK02-KA105-001113

Building The Future Consciously

TANDEM n.o.

Nitrianský kraj

9 957,00 €

2016-3-SK02-KA105-001193

THINK COLLECTIVE/ THINK DANCE - MYSLI
KOLEKTÍVNE/MYSLI TANCOM

Nový Priestor, o.z.

Bratislavský kraj

Organizácia YMCA MZ Nitra má dlhodobé skúsenosti v hosťovaní, vysielaní a výmenách mladých ľudí v spolupráci s
partnerskými organizáciami na báze dobrovoľníctva. Hosťovaním dobrovoľníkov na EDS sa organizácia zaoberá od
roku 2006.
Organizácia plánuje zapojiť troch dobrovoľníkov do práce s deťmi a mládežou. Dobrovoľníci majú naplánované
aktivity aj na biofarme.
V súvislosti s cieľmi programu Erasmus+ ide o projekt, ktorý korešponduje s cieľom zvyšovať zamestnateľnosť.

Projekt má v úmysle zapojiť dobrovoľníkov aktívne zapojiť do aktivít v oblasti poradenstva a kariérového
poradenstva. Termín projektu je od 2.1.2017 do 1.10.2017. Projekt poskytuje priestor na neformálne vzdelávanie
dobrovoľníkov. Aktivity sú zaujímavé a rôznorodé, čo bude pre mladých ľudí participujúcich na EDS zaujímavé.

16 416,00 €

Hlavným cieľom projektu je poskytnúť dobrovoľníkom prostredníctvom participácie na našich aktivtách ( pravidelné
hodiny pre verejnosť, workshopy pre verejnosť a profesionálov, výskum, tvorba predstavení, diskusie, rezidencie)
rozvoj osobnosti a kompetencií, ktoré budú môcť uplatniť vo svojom profesionálnom živote.
Dobrovoľníci, ktorí majú záujemo tento projekt, by mali mať záujem o umenie a kultúru ako takú. Projekt je určený
pre 2 dobrovoľníkov - každého 1 rok. Dobrovoľníci by boli v NP súčasne iba 2 týždne.

2016-3-SK02-KA105-001142

UPeCe Life 2

Vysokoskolske zdruzenie Cesta

Bratislavský kraj

37 213,00 €

Vysokoškolské združenie CESTA spravované Univerzitným centrom sv. Jozefa Freinademetza (UPeCe) predkladá
projekt hosťovania 5 dobrovoľníkov EDS . Jeden dobrovoľník má byť z Grécka, dvaja z Poľska, dvaja z Talianska, z
toho 4 dobrovoľníci prídu do UPeCe na 12 mesiacov, jeden na 6 mesiacov, všetci od januára 2017. Hosťovaní
dobrovoľníci majú pôsobiť v Mlynskej doline v Bratislave, kde majú vytvoriť miesto stretávania študentov v priestore
centra, pripravovať zaujímavé večerné programy, diskusné večery o dobrovoľníctve, fotovýstavu o dobrovoľníkoch v
centre, vytvoriť 2 minútového videa z prostredia fungujúcich tímov v centre. Predkladateľ očakáva veľký prínos
projektu pre dobrovoľníkov (zahraničných i tunajších), pre svoje študentské centrum a taktiež prínos na
medzinárodnej úrovni, ktorý definuje ako rozvoj osobnosti dobrovoľníka po všetkých stránkach, vytvorenie
priateľstiev, možnosti medzinárodnej spolupráce, výmenných pobytov študentov atď.

2016-3-SK02-KA105-001165

Dobrovoľníci a prírodné dedičstvo v
Slatinke / Volunteers and natural heritage
in Slatinka

Zdruzenie Slatinka

Banskobystrický kraj

14 636,00 €

V projekte Európskej dobrovoľníckej služby, ktorý bude prebiehať 11 mesiacov v obci Slatinka sú zapojené okrem
hostiteľskej organizácie - Slovenska ešte ďalšie, a to Portugalsko a Taliansko. Projekt je primárne zameraný na rozvoj
vidieka, životné prostredia a tiež na zamestnanosť mladých ľudí v komunite, v ktorej vyrastali.

2016-3-SK02-KA105-001158

educational Permaculture farming

Pospolitost pre harmonicky zivot

Banskobystrický kraj

34 050,00 €

2016-3-SK02-KA105-001161

ICT supported youth community building

Obcianske zdruzenie Fundament

Banskobystrický kraj

16 416,00 €

2016-3-SK02-KA105-001180

Volunteering for development
Vzdelávaním cez internet pomáhame
svetu

Mladiinfo Slovensko

Bratislavský kraj

0,00 €

E@I ZDRUZENIE

Trenčiansky kraj

0,00 €

Widening horizonts II - partner countries

OBCIANSKE ZDRUZENIE KERIC

Žilinský kraj

0,00 €

New Circus: MOVEMENT, CREATIVITY and
SKILLS
Ekoosada zveľaďuje
The traditional and natural buildings

CirKusKus

Bratislavský kraj

0,00 €

Eko-osada o.z.
OZ Campanula

Trenčiansky kraj
Nitrianský kraj

0,00 €
0,00 €

2016-3-SK02-KA105-001104
2016-3-SK02-KA105-001115
2016-3-SK02-KA105-001102
2016-3-SK02-KA105-001143
2016-3-SK02-KA105-001206

Šesť účastníkov zo Španielska, Grécka, Nemecka, Maďarska, Francúzska a Českej republike strávi 8 mesiacov na
vzdelávacej farme.
Prostredníctvom praktických skúseností získa cieľová skupina širokú škálu praktických zručností, ktoré sú nevyhnutné
pre udržateľné hospodárenie poľnohospodárskych podnikov, v rámci tradícií a permakultúrnych princípov. Projekt
nesie isté prvky inovatívnosti.
: Projekt EDS sa uskutoční v Rimavskej Sobote. Hosťujúca organizácia príjme 2 dobrovoľníkov z Dánska a Francúzska.
Nosná téma projektu je rozvoj ICT zručností dobrovoľníka.

Kľučová akcia 1 - Mobilita pre pracovníkov s mládežou
KA1 - Mobilita pracovníkov s mládežou
Číslo projektu

2016-3-SK02-KA105-001137

Názov projektu

Divadlo - nekonečné možnosti inklúzie

Žiadateľ

Divadlo bez domova

Kraj

Bratislavský kraj

Schválený finančný príspevok

21 785,00 €

Popis podporeného projektu
Projekt "Divadlo- nekonečné možnosti inklúzie" je 6 dňovou mobilitou pracovníkov s mládežou. Tréning organizuje v
Bratislave Divadlo bez domova spolu s partnerskými krajinami Španielsko, Portugalsko, Maďarsko, Česká republika,
Poľsko, Cyprus, Nórsko, Taliansko a Turecko.
Cieľom projektu je zdieľať overenú prax začleňovania mládeže do spoločnosti postavenú na kreativite a divadelných
princípoch, odovzdať pracovníkom s mládežou efektívne a aplikovateľné nástroje vychádzajúce z divadelných metód,
zvýšiť kompetencie sociálnych pracovníkov s mládežou v procese integrácie.

2016-3-SK02-KA105-001148

The Limits of our Planet

Youth Empowerment in a European Society

Prešovský kraj

19 935,00 €

Projekt mobility pracovníkov s mládežou, ktorý sa bude konať na Slovensku predpokladá účasť 7 krajín. Zámerom je
vyškoliť lídrov v oblasti tvorby vlastných workshopov zameraných na tému ochrany životného prostredia. Projekt
mobility pracovníkov s mládežou vychádza z potreby vyškoliť pracovníkov, aby dokázali vzbudzovať u mladých ľudí
povedomie v enviromentálnych témach. Tematicky si aplikant zvolil tri témy. Projekt sa obsahovo zameriava na
ochranu životného prostredia, zlepšenie líderských schopností a vytvorenie nových projektov za účasti partnerských
organizácií. Projekt má trvať 9 mesiacov (1.3.-30.11.2017)

2016-3-SK02-KA105-001190

Job shadowing of a Moldovan youth worker in Slovakia

Clovek v ohrozeni, n.o.

Prešovský kraj

1 375,00 €

Projektová žiadosť si dáva za cieľ zvýšiť kvalitu práce s mládežou a implementáciu inovatívnych metód a prístupov v
práci s mládežou a manažmente neziskovej organizácie. Projekt dáva možnosť jednému Moldavčanovi pracovať na
Slovensku po dobu 5 týždňov.

2016-3-SK02-KA105-001191

Rope it!

Mladeznicka organizacia Plusko

Bratislavský kraj

18 270,00 €

2016-3-SK02-KA105-001129

FOCUS on Human

Social Innovation and Entrepreneurship Development
Association of Slovakia

Treničiansky kraj

23 905,00 €

2016-3-SK02-KA105-001144

First contact

Studio Zazitku - Outward Bound Slovensko o.z.

Bratislavský kraj

17 880,00 €

Projekt 7 dňového školenia pre pracovníkov s mládežou sprostredkuje zručnosť práce s lanom v aktivitách pre mládež.
Uskutoční sa na Slovensku s účasťou partnerov z Maďarska, Česka, Lotyšska, Rumunska a Portugalska. Projekt školenia
pre pracovníkov s mládežou rieši dve hlavné témy - rozvoj tréningových kurzov a tému mládež. Ciele tohto školenia sú
zamerané na získanie nových zručností prostredníctvom využitia lana v aktivitách a na využitie týchto zručností v práci
s mládežou. Prvá téma sa v cieľoch aj v aktivitách jasne odráža. Téma mládeže je zastúpená v podobe aktivít pre
mládež, čo nepovažujem za riešenie tejto témy z hľadiska obsahu. Ciele sú formulované jasne a konkrétne. Zameranie
projektu korešponduje s cieľom projektu E+ podporiť zlepšovanie kvality v práci s mládežou.

Mobilita pracovníkov s mládežou pozostáva z viacerých partnerstiev. V tomto prípade Slovensko s Gréckom,
Talianskom, Českou republikou, Portugalskom, Poľskom, Bulharskom,Španielskom,Chorvátskom a Tureckom. Mobilita
sa má realizovať v jednej fáze a to 7 dní v Nitre. Hlavným cieľom mobility a projektu Focus on human chce zvýšiť
povedomie a kritické myslenie na tému migrácie, ekonomických a náboženských rozdielov.
rojekt je 6-dňovým kontaktným seminárom pre pracovníkov s mládežou, ktorý sa uskutoční v dňoch 27.4.-2.5.2017 vo
Vrátnej Doline na Slovensku. Projekt koordinuje Štúdiou zážitku - Outward Bound Slovensko a zúčastní sa na ňom 10
organizácií z celkovo 8 krajín: ČR, SR, Rumunsko, Estónsko, Poľsko,Holandsko, Fínsko, Chorvátsko. Organizácie sa
venujú práci s mládežou, neformálnemu vzdelávaniu, zážitkovej pedagogike. Cieľom projektu je analýza nových
trendov práce s mládežou, výmena skúseností, príkladov dobrej praxe a vytvorenie nových medzinárodných projektov.
Hlavnou témou, ktorej sa projekt venuje je téma nové trendy mládeže.
Mobilita pracovníkov s mládežou zahŕňa 6 krajín - Turecko, Rumunsko, Litva, Chorvátsko, Macedónsko, a Slovensko.
Projekt sa má odohrávať v meste Trenčín. Hlavným cieľom projektu je prispieť k zvýšeniu zamestnanosti mladých ľudí,
najmä mladých žien, ktoré majú malé deti, aby sa znížila ich sociálne vylúčenie a pomocou aktivít ako ich koníčky by
rozvíjali svoje podnikateľské zručnosti. Projekt je pre pracovníkov s mládežou, trénerov a mladé matky od 18+ z
rôzneho sociálneho prostredia.

2016-3-SK02-KA105-001132

Crafty me

Youth Empowerment in a European Society

Prešovský kraj

21 200,00 €

2016-3-SK02-KA105-001157

Job agent 007

Social Innovation and Entrepreneurship Development
Association of Slovakia

Treničiansky kraj

20 865,00 €

Mobilita pracovníkov s mládežou situovaná v Nitre, ktorej sa majú zúčastniť 13 krajín Litva, Chorvátsko, Taliansko,
Česko, Poľsko, Macedónsko, Bulharsko, Portugalsko, Estónsko, Turecko, Maďarsko, Rumunsko a Slovensko. Projekt je
zameraný na nezamestnanosť mladých ľudí, vytvorenie priestoru na sieťovanie, budúcu spoluprácu, zdieľanie
príkladov dobrej praxe a ako sa uplatniť na trhu práce. Taktiež je projekt zameraný na participáciu mladých ľudí a
podnikavosť.

2016-3-SK02-KA105-001174

Dragon Dreaming - participatory methodology in Youth
Work

Agentúra rozvoja turizmu, kultúry, remesla, umenia a
harmónie

Banskobystrický kraj

30 440,00 €

Dragon dreaming- participatory methodology in Youth Work je 8 dňová mobilita pracovníkov s mládežou. Do projektu
je zapojených 12 krajín ako Litva, Rumunsko, Bulharsko, Španielsko, Turecko, Taliansko, Grécko, Česká republika,
Portugalsko, Irsko, Nemecko, Poľsko a Slovensko. Hlavným cieľom výmeny je posilnenie motivácie a aktívnej
participácie pracovníkov s mládežou a mladých ľudí.

Kľučová akcia 1 - Mobilita pre pracovníkov s mládežou

2016-3-SK02-KA105-001169

Social City

YOUTHFULLY YOURS SR

Prešovský kraj

21 090,00 €

Organizácia YOUTHFULLY YOURS predkladá projekt s názvom "Social City". Jedná sa o 10 dňové školenie pre
účastníkov - mládežníckych pracovníkov z 8 krajín. Školenie by sa malo konať v Herľanoch na východe Slovenska, v
čase od 15. - 24.4. 2017 a ako som už spomenula je určené pre pracovníkov s mládežou, ktorí už majú skúsenosti s
prácou s mladými ľuďmi na okraji mestských oblastí. Predkladateľ v projekte jasne vysvetľuje východiskovú situáciu
ohľadom mestskej fragmentácie (čo spôsobuje, že stále viac a viac mladých ľudí sa stretáva v shopping centrách, ktoré
sú preplnené, atď.); sociálnej exklúzie ľudí, ktorí žijú na periférii; stavu zanedbania a úpadku historických centier,
nedostatok cyklistických chodníkov, nedostatok zón pre bežných chodcov, atď. Hlavným cieľom plánovaného školenia
je naštartovanie konkrétnych projektov, ktoré by jednoznačne prispeli k riešeniu spomínaných problémov a následne
aj k vývinu nových "nástrojov", ktoré by pomohli daným pracovníkom s mládežou pracovať v súvislosti s touto
konkrétnou témou. Projekt úzko súsiví s filozofiou programu Erasmus+ a nadväzuje priamo na témy, ako sú:
urbanizácia, sociálny dialóg, mládežnícka participácia, mládežnícka politika. Projekt zapája vo veľkej miere MĽSNP.

rojekt Training in non-formal education through board games zahŕňa tréning pre pracovníkov s mládežou. Bilaterálny
projekt predkladá neformálna skupina Cardio Youngs tvorená prevažne mladými ľuďmi s kardiologickými ochoreniami.
Účastníkmi budú aj mladí ľudia so zdravotnými problémami - s nedostatkom príležitostí. Partnerom z Českej republiky
je SVČ Ivančice. Tréning sa uskutoční pravdepodobne v termíne 1. – 9.4.2017 v zariadení v blízkosti Bratislavy.
Zámerom projektu je zvýšiť kvalitu neformálneho vzdelávania prostredníctvom spoločenských hier. Vychádza z potreby
zvyšovania kvality práce s mládežou práve neformálnym vzdelávaním, čo znamená prinášať nový pohľad, nástroje,
metódy a zatraktívňovať NFV pre mladých ľudí.

2016-3-SK02-KA105-001114

Training in non-formal education through board games

Cardio Youngs

Bratislavský kraj

21 600,00 €

2016-3-SK02-KA105-001119

Training Future Trainers – Training Delivery in Intercultural
Youth Work

SLOVENSKO-GRUZÍNSKY SPOLOK (Slovak-Georgian Society)

Bratislavský kraj

0,00 €

2016-3-SK02-KA105-001145

impACT Network: From Youth CSOs to Social Entreprises Developing Partnerships for Sustainable Impact

Mladiinfo Slovensko

Bratislavský kraj

0,00 €

2016-3-SK02-KA105-001097
2016-3-SK02-KA105-001171
2016-3-SK02-KA105-001108
2016-3-SK02-KA105-001215
2016-3-SK02-KA105-001147
2016-3-SK02-KA105-001159
2016-3-SK02-KA105-001134
2016-3-SK02-KA105-001117
2016-3-SK02-KA105-001185
2016-3-SK02-KA105-001194
2016-3-SK02-KA105-001150
2016-3-SK02-KA105-001184
2016-3-SK02-KA105-001199
2016-3-SK02-KA105-001126
2016-3-SK02-KA105-001153
2016-3-SK02-KA105-001131
2016-3-SK02-KA105-001133
2016-3-SK02-KA105-001112
2016-3-SK02-KA105-001175
2016-3-SK02-KA105-001160
2016-3-SK02-KA105-001106

Strenghtening EVS partnership
Conference of leaders against extremism
Quo vadis Europe ?
Structured Dialogue Platform
ONION
Proud to be seen
Limitless Youth – Social Entrepreneur 2017
Non-Verbal Inclusion
The power of Non-formal learning
Great leader, great workcamp
WWW - We Want Work
Sport is the Path
Give or get?
Active Engagement & Participation
ALTERNA: Heal the young soul
Smart Business Is Social Business
"My Career"
ISI – Initiate the Social Initiative
BEcreative
Hire You(Th)!
PBA- Entrepreneurial Spirit

OBCIANSKE ZDRUZENIE KERIC
Mladez element Buducnosti
Centrum volneho casu - Regionalne centrum mladeze
RADA MLADEZE SLOVENSKA
SAPS, n.o.
Expression o.z.
Via Nova - ICS
Generation4FutureSK
Youth for Equality
INEX SLOVAKIA
STEFANI n.o.
YOUTHFULLY YOURS SR
V.I.A.C. - Institut pre podporu a rozvoj mladeze
Obciansky spolok
STEFANI n.o.
PRO-MOVEO
PRO-MOVEO
SYTEV
Knowledge Is Power
YOUTHFULLY YOURS SR
Obciansky spolok

Žilinský kraj
Košický kraj
Košický kraj
Bratislavský kraj
Prešovský kraj
Prešovský kraj
Bratislavský kraj
Treničiansky kraj
Trnavský kraj
Bratislavský kraj
Banskobystrický kraj
Prešovský kraj
Žilinský kraj
Banskobystrický kraj
Banskobystrický kraj
Prešovský kraj
Prešovský kraj
Žilinský kraj
Žilinský kraj
Prešovský kraj
Banskobystrický kraj

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Kľučová akcia 1 - Mobilita pre pracovníkov s mládežou + Mládežnícka Výmena
KA1 - Mobilita pracovníkov s mládežou + Mládežnícke výmeny
Číslo projektu

2016-3-SK02-KA105-001201

Názov projektu

Žiadateľ

Kraj

Schválený
finančný
príspevok

Youth's FAQ

V.I.A.C. Institut pre
podporu a
rozvoj mladeze

Žilinský kraj

0,00 €

Popis podporeného projektu

Kľúčová akcia 1 - Mobilita pre pracovníkov s mládežou + Európska dobrovoľnícka služba
KA1 - Mobilita pracovníkov s mládežou + Mládežnícke výmeny
Číslo projektu

Názov projektu

Žiadateľ

Kraj

Schválený
finančný
príspevok

2016-3-SK02-KA105-001130

Active
community

Mladiinfo
Slovensko

Bratislavský kraj

0,00 €

Popis podporeného projektu

Kľúčová akcia 2 - Strategické partnerstvá
KA2 - Strategické partnerstvá
Číslo projektu

Názov projektu

Žiadateľ

Kraj

Schválený rozpočet

2016-3-SK02-KA205-001203

Zavádzanie inovatívneho nástroja na
formovanie kritického myslenia u
mládeže cez osobný a online storytelling

Od emócií k poznaniu, n.o.

Bratislavský kraj

131 907,00 €

2016-3-SK02-KA205-001214

Activ8

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

Žilinský kraj

0,00 €

2016-3-SK02-KA205-001168

Participatívna tvorba regionálnych politík
zdravia so zapojením mládeže

Slovenská komora iných
zdravotníckych pracovníkov

Bratislavský kraj

0,00 €

YMCA MZ NITRA

Nitrianský kraj

0,00 €

Kastiel Mojmírovce, s.r.o.

Nitrianský kraj

0,00 €

2016-3-SK02-KA205-001121
2016-3-SK02-KA205-001181

Biofarma - naše zamestnanie, naše
poslanie ll
Engrave Talent of Young Women in TouR
Guiding Competencies - Improve Access
to Labour Market

Popis podporeného projektu
Projekt strategického partnerstva v oblasti inovácí a výmeny osvedčených postupov pre oblasť mládeže s názvom "Zavádzanie
inovatívneho nástroja na formovanie kritického myslenia u mládeže cez osobný a online storytelling" zahŕňa partnerstvo medzi
slovenskou organizáciou Eduma a českou organizáciou Glafka. Hlavným cieľom projektu je overiť využiteľnosť a dopad inovatívneho
vzdelávacieho portálu Online živá knižnica, ako nástroja učenia pre žiakov, študentov pomáhajúcich profesií, mládež, vychovávateľov,
pedagógov, pracovníkov s mládežou a dobrovoľníkov v ČR a SR. Projekt bude pripravený v spoločnom dizajne oboch zapojených
organizácií a zrkadlovo sa bude realizovať v oboch krajinách. Výsledkom projektu strategického partnerstva je overenie inovatívnosti a
efektívnosti Online živej knižnice a porovnanie výstupov jednotlivých aktivít v kontexte slovenského a českého prostredia. dĺžka projektu
je 2 roky.

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

Žiadateľ

Kraj

Schválený finančný príspevok

Popis podporeného projektu

Projekt podporuje dialóg medzi mladými ľuďmi a ľuďmi s rozhodovacou právomocou na lokálnej
úrovni. Aplikant poskytne rozvoj komunikačných zručností a vedomie o participácií medzi mladými
ľuďmi ako aj
poskytne rozvoj zručností dôležitým dospelým ako komunikovať s mladými ľuďmi. Na vzdelávanie bude
použitý
akreditovaný model.

2016-3-SK02-KA347-001122

Participácia nie je cudzie
slovo

ZDRUZENIE
INFORMACNYCH A
PORADENSKYCH CENTIER
MLADYCH V SLOVENSKEJ
REPUBLIKE

2016-3-SK02-KA347-001101

Školy otvorené iniciatíve
študentov

Rada mladeze Slovenska
(Youth Council of Slovakia)

Bratislavský

0,00 €

2016-3-SK02-KA347-001140

REACH for Students in
Regions - Podpora
štrukturovaného dialógu
medzi študentami a
tvorcami politík

REACH - Research and
Education Institute

Bratislavský

0,00 €

2016-3-SK02-KA347-001192

Me&My place

Banskobystrický

0,00 €

2016-3-SK02-KA347-001170

Mladí v centre diania

Žilinský

0,00 €

Rada studentov mesta
Banska Bystrica
Centrum pre otvorenú
politiku

Trenčiansky

42 525,00 €

Číslo projektu
2016-3-SK02-KA105-001109

2016-3-SK02-KA105-001197

Vyradené projekty z formálnych kritérií
Názov projektu
Žiadateľ
Obec/mesto
ÚNIA
Neformálne vzdelávanie mladých ľudí ako
Bratislava
EURÓPSKYCH
nástroj boja proti extrémizmu a radikalizmu
FEDERALISTOV
Centaurus,
Banská
Hradisko Železná
obcianske
Bystrica
zdruzenie

Dôvod vyradenia
nedostatočný počet účastníkov a lídrov v ES a MK
skupine, chýbajúca slovenská skupina v aktivite;
neplatná akreditácia žiadateľa

2016-3-SK02-KA105-001213

Ready to jump?

LUMINO

Topoľčany

podaný po deadline

2016-3-SK02-KA205-001156

Youth Business Social Profit

PRO-MOVEO

Prešov

nie je možné preukázať finančnú spôsobilosť

