
Výsledky rozhodovania o pridelení finančnej podpory k predkladaciemu         

termínu 26.04.2016*                                                                                                                              

*Tento dokument má iba informatívny charakter. Nie je použiteľný pre právne účely.



Pri nepodporených projektoch sú dôvody nepodpory uvedené na poslednej strane dokumentu. V prípade nepodporených a

podporených projektov sa môžete informovať ohľadom hodnotenia projektov.

V oboch prípadoch nás prosím kontaktujte na adrese erasmusplus@iuventa.sk, v predmete e-mailu uveďťe číslo projektu.



Číslo projektu Názov projektu Žiadateľ Kraj

Schválený 

finančný 

príspevok

Popis podporeného projektu Dôvody nepodpory

2016-2-SK02-KA105-001056 United in Diversity STEP - Society for territorial progress Prešovský kraj 16 130,00 €

Mimovládna organizácia STEP – Society for territorial progress podáva žiadosť na podporu 

mládežníckej výmeny. Ako

napovedá názov organizácie, jej ambíciou je rozvíjať región Horného Zemplína, a to 

prostredníctvom rozvoja a vzdelávania

mladých ľudí žijúcich v ňom.  Hlavným cieľom projektu je zvýšiť mieru empatie a chápania 

mladých ľudí, vzbudiť v nich úprimný záujem, vcítiť sa do

myslenia a cítenia migranta.

2016-2-SK02-KA105-000977 Let's Go Eco Tourism! Green Liptov Group Žilinský kraj 24 815,00 €

Projekt s názvom Let's Go Eco Tourism! je dvojfázvou Mládežníckou výmenou, ktorú bude 

realizovať slovenská neformálna skupina Green Liptov group spolu s partnermi z Poľska, 

Nemecka, Litvy a Rumunska. Konaním prvej výmeny bude Poľsko v dňoch 16.-23.9.2016. Druhá 

fáza bude prebiehať na Slovensku, v dňoch 2.-7.12.2016. Ako napovedá názov projektu, témou 

projektu je ekoturizmus ako nástroj udržateľného rozvoja v oblastiach, z ktorých pochádzajú 

zapojení mladí ľudia. Cieľom mládežníckej výmeny je účastníkov zoznámiť s udržateľným 

rozvojom, možnosťami ekoturizmu a posilniť v nich potrebné ekologické zmýšľanie. Metódy 

neformálneho vzdelávania použité v aktivitách sú: energizery, teambuildingové aktivity, 

icebreakre, simulačné hry, študijná návšteva, brainstorming, exkurzie, prezentácie, reflexia, 

rozhovori s miestnymi podnikateľmi, eco-happening v miestnej komunite, konferencia. 

Súčasťou aktivít bude aj vydanie krátkeho magazínu s článkami na danú tému, fotografiami a 

informáciami o projekte.

2016-2-SK02-KA105-000996 War and Peace Občiansky rómsky inštitút Bratislavský kraj 19 500,00 €

Projekt mládežnícke výmeny si podáva Občiansky rómsky inštitút, téma projektu ako bránenie 

princípov demokracie, šírenie mieru, uvedomenie si nebezpečenstva vojny, redukcia šírenia 

extrémizmu patrí medzi priority a ciele programu EÚ Erasmus +. Výmena má trvať 9 dní, majú 

sa jej zúčastniť 50 ľudí z krajín: IT, HR, ES, RO, AZ, FYROM, BG a SK.

2016-2-SK02-KA105-001020 Beyond The Limits Play It Big Trnavský kraj 24 555,00 €

Projekt mládežníckej výmeny podáva skupina Play It Big, ktorej zámerom je priniesť nové 

metódy neformalného vzdelávania medzi partnerské krajiny a to hlavne do EECA regiónu. 

Aktivity výmeny, ktorej sa zúčastní celkovo 9 partnerov a 45 účastníkov sa uskutočnia od 17. do 

25. septembra 2016 v Arménsku. 

2016-2-SK02-KA105-000976 Healthy Nature Healthy Me A.D.E.L. - ASSOCIATION FOR DEVELOPMENT, EDUCATION AND LABOUR Prešovský kraj 17 820,00 €

Projekt “Healthy Nature, Healthy Me” oboznámi 36 mladých ľudí zo šiestich európskych krajín s 

problematikou znečisťovania životného prostredia a zdravého životného štýlu. Je zameraný na 

faktory ovplyvňujúce životné prostredie, ochranu prírody, vzájomného vplyvu človeka a prírody 

a aj na kvalitu ľudského života. Vyzdvihnutý bude dopad nezodpovedného správania sa ľudí 

voči prírode a dôležitosť zmeny týchto činov. Výmeny sa uskutoční od 25.9.2016 do 1.10. 2016, 

zúčastní sa jej 36 mladých ľudí.

KA1 - Mládežnícke výmeny



2016-2-SK02-KA105-001047
We are not slaves of modern 

technologies!
Dorkas Prešovský kraj 17 640,00 €

Projekt predkladá žiadateľ, ktorým je neformálna skupina mladých ľudí vo veku do 17 rokov z 

obcí Pčolinné, Čukalovce a Osadné.  Zámerom projektu je zorganizovať mládežnícku výmenu 

pre oprávnenú cieľovú skupinu - mládež vo veku 14 - 17 z programových krajín -  Slovenska, 

Poľska, Čiech a Litvy.   Program stretnutia je v súlade s požiadavkami kladenými na mládežnícke 

výmeny a tiež v súlade s ideovým zameraním programu Erasmus +.  

Mládežnícka výmena je naplánovaná na spolu 8 dní (vrátane príchodu a odchodu). Témy, ktoré 

budú počas mládežníckej výmeny pretraktované sú pri správnom výbere konktrétnych aktivít 

vhodné pre danú skupinu  a pomôžu účastníkom orientovať sa v  aktuálnych témach ako 

mediálna výchova v kontexte kritického myslenia, rozpoznávanie manipulatívnych techník v 

médiách a predsudky.  

2016-2-SK02-KA105-000959

Integrovaným tancom proti 

radikalizmu - With 

integrative dance against 

radikalism

TK DANUBE Bratislavský kraj 27 300,00 €

Projekt "Integrovaným tancom proti radikalizmu" predstavuje mládežnícku výmenu krajín 

projektu Belgicka, Českej republiky a Slovenska. Zameraný je na integračné aktivity zdravotne 

postihnutých formou integrovaného tanca a výtvarného umenia. Uskutoční sa v dňoch od 

26.8.2016 - 30.8.2016 zúčastní sa jej po 20 mladých ľudí z každej z partnerských krajín. 

2016-2-SK02-KA105-001067 The Hatchet III. Tak, n.o. Košický kraj 21 160,00 €

Projekt mládežníckej výmen s názvom The Hatchet III. vychádza z predošlých dvoch projektov s 

rovnakým názvom. Rovnako aj teraz je cieľom prispieť k interkultúrnemu učeniu, solidarite a 

porozumeniu medzi zúčastnenými krajinami. Dôraz sa tento krát kladie aj na iniciatívnosť a 

aktivizáciu mladých ľudí aby neboli pasívni a nevšímaví k spoločenským problémom, ktoré 

mnohokrát vedú ku konfliktom. Do projektu budú zapojené okrem Slovenska, Českej republiky 

a Maďarska aj organizácie z partnerských krajín: Ukrajina, Arménsko a Gruzínsko, ktoré majú 

priame skúsenosti s vojnovými konfliktmi. Špeciálne sa bude venovať časť aktivít situácii na 

Ukrajine a opomínanej genocíde v Arménsku. Mládežníckej výmeny sa zúčastní 40 mladých ľudí 

z týchto krajín v období 30.9. – 8.10.2016, vo Vysokých Tatrách aby získali nové vedomosti, 

kompetencie a zručnosti. Aktivity budú prebiehať formou metód neformálneho vzdelávania: 

diskusie, prezentácie, rolové hry, simulácie a pod. 

2016-2-SK02-KA105-000964
‘Healthy Eating + Healthy 

Living’
Fitnes Akadémia Bratislavský kraj 19 900,00 €

Projekt mládežníckej výmeny podáva organizácia Fitnes Akadémia z Bratislavy ako svoj druhý 

projekt. Organizácia je zameraná na problematiku zdravého životného štýlu, zdravia a pohybu. 

Projektu sa zúćastní celkovo 40 ml. ľudí z 8 krajín (SK, CZ, Macedónsko, FR, UK, BG, LT, IT). 

Aktivity sú planované na september 2016 od 10.-17.

2016-2-SK02-KA105-001013
Roots of the future. 

Mapping the traditional fruit 

tree varieties

Nadácia Baden-Powella Banskobystrický kraj 9 700,00 €

 Zámerom projektu je počas mládežníckej výmeny naučiť 20 mladých ľudí zo SR, ČR, Poľska a 

Španielska mapovať, určovať a šíriť informácie o starých tradičných odrodách miestnych 

jabloní, ktoré v sadoch v okolí Banskej Štiavnice stále rastú a takto vychovávať mladú generáciu 

k úcte k genetickej diverzite, čo si prenesú ako hodnotový postoj aj do svojich aktivít v 

domovských krajinách. Aktivita projektu sa uskutoční v októbri 2016

2016-2-SK02-KA105-000990 Go 4 your Europe Rada študentov mesta Banská Bystrica Banskobystrický kraj 17 160,00 €

Projekt predkladá Rada študentov mesta Banská Bystrica. Je to skupina mladých ľudí aktívnych 

v mládežníckej práci.Projekt sa bude realizovať v Banskej Bystrici, v termíne 21.8.-28.8.2016, v 

trvaní 8 dní. Na projekte sa zúčastní 6 krajín, z každej krajiny bude v skupine 5 účastníkov a 1 

líder. Celkový počet účastníkov bude 36 z toho 12 mladých ľudí s nedostatkom príležitostí. 

Rada študentov mesta Banská Bystrica uskutoční  projekt v spolupráci so španielskou n.o. 

KAEBNAI, gruzínskou n.o. Georgian Youth for Europe, azerbajdžanskou n.o. AYAFE, ukrajinskou 

mimovládnou organizáciou AEGEE - Dnipropetrovsk a lotyšskou n.o. Youth for city - City for 

youth. Cieľom projektu je podporiť záujem mladých ľudí o veci verejné a prispieť k aktívnemu 

občianstvu účastníkov.

2016-2-SK02-KA105-001014
Non-formal education 

through board games
Cardio Youngs Bratislavský kraj 11850

Projekt predkladá neformálna skupina Cardio Youngs tvorená prevažne mladými ľuďmi s 

kardiologickými ochoreniami, v partnerstve s českou organizáciou SVČ Déčko. Ide o bilaterálny 

projekt, ktorý v sebe zahŕňa mládežnícku výmenu. Mládežnícka výmena sa uskutoční v 

Terchovej v termíne od 1.-9.4.2017, počet účastníkov bude 30. Témou projektu je neformálne 

vzdelávanie, tréning metód neformálneho vzdelávania s využitím spoločenských hier. Projektu 

sa zúčastnia mladí ľudia so zdravotnými problémami, s nedostatkom príležitostí.



2016-2-SK02-KA105-001081 Speak up! detská organizácia FÉNIX,o.z Bratislavský kraj 17 480,00 €

Mládežnícka výmena s názvom "Speak up", ktorú organizuje detská organizácia FÉNIX sa bude 

konať v Banskej Bystrici, v dňoch 13.-20.8.2016. Projekt bude spoluorganizovaný s partnermi z 

Španielska, Poľska, Lotyšska, Rumunska a Českej republiky. Zúčastní sa ho 38 mladých ľudí, 

vrátane 30 mladých ľudí s nedostatkom príležitostí (so sociálnym, ekonomickým, geografickým 

znevýhodnením a kultúrnymi odlišnosťami).  Mladí ľudia vo veku od 14 - 18 rokov. Témou 

výmeny bude ako prostredníctvom neformálneho vzdelávania a participatívneho učenia viesť 

mladých ľudí k osvojovaniu si ľudských, občianskych práv a slobôd. Zlepšiť povedomie o 

problematike, eliminovať predsudky. 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 beseda s europoslancom 

Vladimírom Maňkom).

2016-2-SK02-KA105-000971 ECO ENTREPRENEUR Space for Youth Trnavský kraj 17 820,00 €

Mládežnícku výmenu s témou o ekopodnikaní a zodpovednom podnikaní ako nástroja na 

zamestnateľnosť mladých ľudí bude realizovať neformálna skupina mladých ľudí Space for 

Youth z obce Pusté Úľany, ktorá je prvožiadateľom v programe Erasmus+. Zúčastní sa jej 42 

mladých ľudí vrátane lídrov zo Slovenska, Turecka, Rumunska, Talianska, Nemecka, Grécka a 

Českej republiky. Výmena sa bude konať vo Vysokých Tatrách, v dňoch 14.-20. novembra 2016. 

Cieľom projektu je komplexne informovať mladých ľudí o téme projektu, zvýšiť im kompetencie 

a zručnosti a pripraviť biznis plán takéhoto podnikania, čím sa mala zvýšiť možnosť ich 

zamestnateľnosti. Aktivity projektu budú vedené metódami neformálneho vzdelávania: 

diskusie, prezentácie, brainstorming, prieskum, exkurzia, business Model Canvas, sebareflexia 

atď. Výsledkom bude aj online bulletin o téme projektu, o projekte a o programe Erasmus+.

2016-2-SK02-KA105-001058 Art that will change you VIBE - Youth group for education and cultural development Trnavský kraj 16 010,00 €

Projektovú žiadosť podáva neformálna mládežnícka skupina VIBE zložená z bývalých 

dobrovoľníkov, ktorý majú skúsenosť s programom Erasmus+ (sami boli účastníkmi 

mládežníckych výmen aj mobilít pracovníkov s mládežou). VIBE chce spolupracovať 

s neformálnou skupinou z Malty, tureckou organizáciou, s talianskou organizáciou, slovinskou, 

poľskou neziskovou organizáciou, ako aj s akreditovanou EDS organizáciou z Portugalska 

z masívnymi skúsenosťami s programom Erasmus+. Projekt reflektuje tému kreativity, inklúzie, 

ako aj európskeho občianstva. Podstatou projektu je zvýšiť vzájomné porozumenie a toleranciu 

medzi mladými ľuďmi z rôznych kultúr a bojovať proti predsudkom. Ciele projektu zahŕňajú: 

zvýšiť povedomie medzi mladými ľuďmi ohľadom potenciálu umenia ako prostriedku na 

inklúziu, vytvoriť networking platformu, predstaviť podstatu aktívneho občianstva, ako aj 

možnosti programu Erasmus+. V žiadosti sa konštatuje, že do projektu budú zapojení mladí 

ľudia s geografickými a ekonomickými ťažkosťami, ktorí budú preferovaní pred účastníkmi bez 

týchto prekážok. V žiadosti sa tiež deklaruje, že účastníci získajú nové kompetencie spadajúce 

do celej kompetenčnej škály.

Participácia účastníkov výmeny na tvorbe projektu od samého začiatku zo žiadosti nevyplýva. 

Projektu sa celkovo zúčastní 36 ml. ľudí a aktivity sa uskutočnia na Slovensku od 4.-10.2. 2017.

2016-2-SK02-KA105-001000 BACK TO SELF ACHO - Aktívne chvíle oddychu Bratislavský kraj 0,00 € E

2016-2-SK02-KA105-001086
European Youth of 

Tomorrow
STEP - Society for territorial progress Prešovský kraj 0,00 € E

2016-2-SK02-KA105-001038 Keď drevo spieva Denwer Trenčiansky kraj 0,00 € D, C

2016-2-SK02-KA105-001040 "spectACTORS" Connecting for you Banskobystrický kraj 0,00 € D, C

2016-2-SK02-KA105-000941 Bright Future Mládežnícky parlament Veľké Kapušany Košický kraj 0,00 € D, C

2016-2-SK02-KA105-001068 Talent pod lupou Súkromné centrum voľného času, Radvanska 1, Banska Bystrica Banskobystrický kraj 0,00 € D, C

2016-2-SK02-KA105-001066
Rural areas for You(th), 

You(th) for rural areas
A.D.E.L. - ASSOCIATION FOR DEVELOPMENT, EDUCATION AND LABOUR Prešovský kraj 0,00 € E

2016-2-SK02-KA105-000961 Expose Your Creativity! Mladiinfo Slovensko Bratislavský kraj 0,00 € D, C

2016-2-SK02-KA105-001039 Zlaté ruky, zlaté časy Občianske združenie Zlatá cesta Banskobystrický kraj 0,00 € D, C



2016-2-SK02-KA105-000980 change your life unstoppable Košický kraj 0,00 € D, C

2016-2-SK02-KA105-001072 BOOST YOUR CREATIVITY Active Youth Košický kraj 0,00 € D, C

2016-2-SK02-KA105-000998
SPICE UP YOUR 

COMMUNITY
Rodičovské združenie pri Gymnáziu v Detve Banskobystrický kraj 0,00 € D, C

2016-2-SK02-KA105-001062 Športom proti xenofóbii NEMAZ Žilinský kraj 0,00 € D, C

2016-2-SK02-KA105-000942
Identita - človek/ Identity - 

human being
QUO VADIS, o.z. Banskobystrický kraj 0,00 € D, C

2016-2-SK02-KA105-000950 Live Green Luminosus, n.o. Košický kraj 0,00 € D, C

2016-2-SK02-KA105-000955 Ready, Steady, Sport! Mladí za Európu Trnavský kraj 0,00 € D, C

2016-2-SK02-KA105-000989
Stavba domov z prírodných 

materiálov s využitím 
Organica - Slovensko Banskobystrický kraj 0,00 € D, C

2016-2-SK02-KA105-001071 Together Against Terrorism A.D.E.L. - ASSOCIATION FOR DEVELOPMENT, EDUCATION AND LABOUR Prešovský kraj 0,00 € E

2016-2-SK02-KA105-001028
Make an innovative idea, 

find a job through social 
NOTY 0,00 € D, C

2016-2-SK02-KA105-000957 Stopping Human Trafficking SYTEV Žilinský kraj 0,00 € E

2016-2-SK02-KA105-001029 Hudba bez hraníc Miestne združenie YMCA Hrhov Košický kraj 0,00 € D, C

2016-2-SK02-KA105-001027 Living in Symbiosis Healthy Youth Trenčiansky kraj 0,00 € B7

2016-2-SK02-KA105-001054 Have a different passion! Cognitio Nova, n.o. Košický kraj 0,00 € B3, B4, B7, B9

2016-2-SK02-KA105-001026
Watch out! Cyberbullying 

might be in your hands
Young act club Trnavský kraj 0,00 € B4, B7

2016-2-SK02-KA105-001074 Rainbow School Backpack Saplinq Nitriansky kraj 0,00 € B7, B8

2016-2-SK02-KA105-000951 Back to the Nature!!! By-Danube Active Young People Bratislavský kraj 0,00 € B4, B7

2016-2-SK02-KA105-001016 Z domova domov S.P.A.C.E. - Spolok pre aktivitu, cestovanie, edukáciu. Banskobystrický kraj 0,00 € B7, B8

2016-2-SK02-KA105-001025
Youth promotes Justice in 

Europe
Youth for Equality Trnavský kraj 0,00 € B2, B7

2016-2-SK02-KA105-001001
Switch on Entrepreneurial 

Mindset
Ako doma Slovensko, o.z. Bratislavský kraj 0,00 € B2, B4, B7

2016-2-SK02-KA105-000991 Ride4ECO By-Danube Active Young People Bratislavský kraj 0,00 € B4, B7, B8, B7

2016-2-SK02-KA105-001069 Drive Your Life SYTEV Žilinský kraj 0,00 € B3, B4, B7, B8, B9

2016-2-SK02-KA105-000958 Green World SYTEV Žilinský kraj 0,00 € B2, B4, B7

2016-2-SK02-KA105-000962

Šach ako podpora 

medzikultúrnej tolerancie a 

spoznávania

Šachový klub Prievidza Trenčiansky kraj 0,00 € B3, B4, B7

2016-2-SK02-KA105-000967
More languages, More 

opportunities
Youth Bridges Nitriansky kraj 0,00 € B4, B7, B9

2016-2-SK02-KA105-001009

P-A-T-R-I-O-T (Partnerstvo 

Aktivizuje 

Tvorivosť/Rozvoj/Inovácie 

Osobnosti Teenagera)

Agilita Banskobystrický kraj 0,00 € B1, B2, B3, B5, B7

2016-2-SK02-KA105-001064

Mladí susedia - Young 

neighbours (Poľsko-

Slovensko)

ZŠ Lipany Prešovský kraj 0,00 € B2, B3, B4, B7

2016-2-SK02-KA105-000999
Money as the Tool to Make 

Change
Považská akadémia vzdelavania n.o. Trenčiansky kraj 0,00 € B2, B4, B7. B8



Číslo projektu Názov projektu Žiadateľ Kraj Schválený finančný príspevok Popis podporeného projektu Dôvody nepodpory

2016-2-SK02-KA105-001080 Od sídliska k sídlisku KASPIAN Bratislavský kraj 15 468,00 €

Projekt občianskeho združenia Kaspian reaguje na nové trendy v práci s mládežou. Ide o organizáciu, ktorá prevádzkuje 

nízkoprahový klub a identifikovala potrebu získať nové možnosti v práci s mládežou. Zámerom projektu je uskutočniť 

niekoľko stáží v partnerských organizáciách a recipročne vo vlastnej organizácii, pričom si zvolili témy mládež, otázky 

migrantov a medzinárodná spolupráca. Zapojené sú organizácie z Česka, Poľska, Nórska a Slovenska. 

2016-2-SK02-KA105-001085 Drama Queens Saplinq Nitriansky kraj 43 358,00 €

Navrhovaný projekt „Drama Queens„ predkladá organizácia Saplinq.  Projekt je zložený z 3 hlavných aktivít: prípravné 

stretnutie a dve vzdelávacie školenia. Cieľom prvého školenia je poskytnúť účastníkom teoretický základ, ako aj 

praktické zručnosti v rámci už spomínaných divadelných techník, ako aj techník neformálneho vzdelávania. Cieľom 

druhého vzdelávacieho školenia je posilniť vzdelávací proces cez reflexiu skúseností od účastníkov, poskytnutie ďalších 

teoretických a praktických inputov pre zúčastnených. Spolu sa  projektu zúčastní 62 ml. ľudí.

2016-2-SK02-KA105-001024
BeNovative!– sustainable 

entrepreneurship for 

youth workers

Mladiinfo Slovensko Bratislavský kraj 17 460,00 €

Projekt je 7 dňovým tréningom pracovníkov s mládežou, ktorý sa má uskutočniť v Modre za účasti siedmich 

partnerských organizácii a 25-tich účastníkov. Tréning reflektuje na potreby organizácii ohľadom sociálneho 

podnikania. Ako metódu na dosiahnutie cieľa chcú použiť kreatívne recyklovanie. Projekt je pokračovaním  resp. 

nadstavbou školenia, ktoré organizácia Mladiinfo realizovalo v minulosti. 

2016-2-SK02-KA105-001057 Art For Inclusion TRUC SPHERIQUE Žilinský kraj 20 840,00 €

Mobilita pracovníkov s mládežou "Art For Inclusion", ktorú organizuje občianske združenie TRUC SPHERIQUE sa bude 

konať v Modre (Slovensko ), v dňoch 25.9.-02.10.2016. Projekt bude spoluorganizovaný s partnermi z Rakúska, Poľska, 

Bulharska, Gruzínsko, Arménsko, Taliansko a Slovinsko, spolu: 8. Zúčastní sa ho 24 pracovníkov s mládežou (vrátane 4 

vedúcich)  a vrátane 12 mladých ľudí s nedostatkom príležitostí (so sociálnym, ekonomickým, geografickým 

znevýhodnením a kultúrnymi odlišnosťami).

Téma projektu je relevantná k priorite programu Erasmus+ v oblasti: MLÁDEŽ a SVET.

Aktivity prebehnú formou neformálneho vzdelávania, tvoriť ho budú diskusie, prezentácie, workshopy, skupinová 

práca, open space, world café, divadlo, improvizácia, fotografovanie, tanec a kresba. 

2016-2-SK02-KA105-001021

POWER ON THE SPOT! - 

an international training 

course on local actions to 

enable young people to 

discover their potential, in 

order to participate in a 

diverse, connected and 

inclusive Europe

Rada mládeže Žilinského 

kraja
Žilinský kraj 22 840,00 €

Projekt predkladá RMŽK, prostredníctvom ktorého chce na Slovensku v októbri  zrealizovať 6 dňový tréningový kurz, 

ktorého sa má zúčastniť 28 pracovníkov s mládežou ( spolu 32 účastníkov) z 15 krajín. Jeho cieľom bude budovať 

kompetencie pracovníkov s mládežou, aby následne podporovali  mladých ľudí k objavovaniu svojho potenciálu a 

vytvárali podmienky pre aktívnu participáciu v rozmanitej, spojenej a inkluzívnej Európe. Vzdelávanie prebehne na 

úrovni jednotlivcov a aj skupinovo. Projek povedú traja školitelia. 

2016-2-SK02-KA105-000975
Youth Worker´s 

Experience in the UK
Luminosus, n.o. Košický kraj 1 375,00 €

Projekt 7 týždňovej mobility jedného pracovníka s mládežou podáva organizácia Luminosus pôsobiaca vo Veľkých 

Kapušanoch. Mobilita sa uskutoční od 20. októbra 2016 - 8. decembra 2016. Hlavným cieľom projektu je získať 

skúsenosť v práci s mládežou v hostiteľskej organizácii, ktorá pracuje s mládežou, najmä s mladými ľuďmi so 

znevýhodnením. Región vysielajúcej organizácie sa týmto projektom obohatí skúsenosťou a vedomosťami expertov v 

tejto oblasti pochádzajúcimi z UK. Projekt vychádza z potrieb v regióne žiadateľa, medzi ktoré patrí podpora 

nasledujúcich cieľových skupín mladých ľudí - najmä nezamestnaných, mladých matiek, NEET mládeže, mladých so 

zdravotnými problémami. Po mobilite vysielajúca organizácia zabezpečí implementáciu vzdelávacích aktivít podľa 

inšpirácie a vzoru v UK.

2016-2-SK02-KA105-000948
Strenghtening EVS 

partnership
občianske združenie KERIC Žilinský kraj 0,00 € D

2016-2-SK02-KA105-001005 Media and Digital Lab Ako doma Slovensko, o.z. Bratislavský kraj 0,00 € D

2016-2-SK02-KA105-000978
Training Future Trainers – 

Training Delivery in 

Intercultural Youth Work

SLOVENSKO-GRUZÍNSKY 

SPOLOK (Slovak-Georgian 

Society)

Bratislavský kraj 0,00 € D

KA1 - Mobilita pracovníkov s mládežou



2016-2-SK02-KA105-001075
O(st)rava: power of 

synergy

V.I.A.C. - Inštitút pre 

podporu a rozvoj mládeže
Žilinský kraj 0,00 € D

2016-2-SK02-KA105-001031 Rainbow Fundraising Saplinq Nitriansky kraj 0,00 € D

2016-2-SK02-KA105-001037 Prevencia inak Združenie STORM Nitriansky kraj 0,00 € D

2016-2-SK02-KA105-001018
Smart Business Is Social 

Business
PRO-MOVEO Prešovský kraj 0,00 € C

2016-2-SK02-KA105-001032 Fences
Centrum pre európsku 

politiku
Bratislavský kraj 0,00 € C

2016-2-SK02-KA105-000946 Youth Worker Promotion Občiansky spolok Banskobystrický kraj 0,00 € C

2016-2-SK02-KA105-000987 First contact
Študio Zážitku - Outward 

Bound Slovensko o.z.
Bratislavský kraj 0,00 € C

2016-2-SK02-KA105-001041 JAZYK NÍZKOPRAHOV Združenie STORM Nitriansky kraj 0,00 € C

2016-2-SK02-KA105-000970 "My Career" PRO-MOVEO Prešovský kraj 0,00 € C

2016-2-SK02-KA105-000972 Trough laugh to inclusion Generation4FutureSK Trenčiansky kraj 0,00 € C

2016-2-SK02-KA105-001055
Conference of leaders 

against extremism

Mládež element 

Budúcnosti
Košický kraj 0,00 € C

2016-2-SK02-KA105-000968 Flowers of Democracy
Youth Empowerment in a 

European Society
Prešovský kraj 0,00 € B2, B4, B7, B11

2016-2-SK02-KA105-000947 Ring full inclusion

ZDRUŽENIE 

INFORMAČNÝCH A 

PORADENSKÝCH CENTIER 

MLADÝCH V SLOVENSKEJ 

REPUBLIKE

Trenčiansky kraj 0,00 € B2, B4, B8

2016-2-SK02-KA105-001023

Erasmus generation...It´s 

time to react! Your voice 

for Europe to tackle 

extremism

Centrum voľného času - 

Regionálne centrum 

mládeže

Košický kraj 0,00 € B2, B4, B7, C

2016-2-SK02-KA105-001011 Time for minorities

S.P.A.C.E. - Spolok pre 

aktivitu, cestovanie, 

edukáciu.

Banskobystrický kraj 0,00 € B1, C

2016-2-SK02-KA105-000954

Know and use non-formal 

education. 

S.P.A.C.E. - Spolok pre 

aktivitu, cestovanie, 

edukáciu.

Banskobystrický kraj 0,00 € B1, B5, B11

2016-2-SK02-KA105-001035
Nová generácia pre 

budúcnosť
Via Nova - ICS 0,00 € B4, B7

2016-2-SK02-KA105-000953
Photography and 

Videography for Youth 

Workers

Občiansky spolok Banskobystrický kraj 0,00 € B1

2016-2-SK02-KA105-001042 Migration: which way? EDU 4 U Košický kraj 0,00 € E



Číslo projektu Názov projektu Žiadateľ Kraj

Schválený 

finančný 

príspevok

Popis podporeného projektu
Dôvody 

nepodpory

2016-2-SK02-KA105-001022 Space for Culture 2016

A4 - Asociácia 

združení pre 

súčasnú kultúru

Bratislavský kraj 24 709,00 €

Projekt EDS spĺňa priority a ciele programu EÚ Erasmus + v téme kreativity, kultúry, medzikultúrneho dialógu, 

podpory kreativity mladých ľudí. Hosťujúcou organizáciou je A4, priestore pre dočasnú kultúru, organizácia 

zabezpečujúca rôzne alternatívne podujatia súčasnej kultúry. Organizácia plánuje hosťovať 3 dobrovoľníkov (GE, FR, 

ES). 

2016-2-SK02-KA105-001002
Empower the youth - 

Empower the region

AGENTÚRA PRE 

ROZVOJ GEMERA

Banskobystrický 

kraj
16 586,00 €

Projekt Európskej dobrovoľníckej služby bude realizovať Agentúra pre rozvoj Gemera, ktorá pôsobí na deprivovanom 

území Slovenska. Hosťovať bude celkovo 2 dobrovoľníkov zo Španielska a Portugalska. Portugalský dobrovoľník už je 

známy. Cieľom projektu pre miestnu komunitu v Revúcej je posilnenie možností ako tráviť svoj voľný čas pre deti a 

mládež s nedostatkom príležitostí prostredníctvom umenia, workshopov, zvýšenia interkultúrneho porozumenia a 

neformálneho vzdelávania. Rovnako cieľom projektu je aby dobrovoľníci počas svojej EDS získali a zlepšili svoje 

kompetencie a zručnosti. Aktivity budú prebiehať v miestnej škole, v umeleckej škole a v komunitnom centre. EDS 

bude trvať od augusta 2016 do augusta 2017.

2016-2-SK02-KA105-000992
Stanica - Open cultural 

space 2016/2017
TRUC SPHERIQUE Žilinský kraj 16 416,00 €

Žilinská organizácia TRUC SPHERIQUE bude realizovať Európsku dobrovoľnícku službu, s ktorou má dlhoročné 

skúsenosti. Hosťovať bude celkovo 2 dobrovoľníkov, z Holandska a Dánska, v období od septembra 2016 do júla/ 

augusta 2017. Hlavným cieľom projektu je integrácia dobrovoľníkov, zužitkúvajúc ich existujúce schopnosti a zároveň 

rozvíjajúc nové praktické skúsenosti, ktoré nadobudnú v prostredí nezávislej kultúrnej inštitúcie. Všetci dobrovoľníci 

sú už identifikovaní a majú jasne stanovené aktivity, ktoré budú vykonávať počas svojej EDS. Dobrovoľník-technik 

bude pomáhať primárne s technickým zabezpečovaním podujatí.  Dobrovoľníčka-fotografka, bude mať na starosti 

kompletnú foto dokumentáciu všetkých aktivít a podujatí, ktoré organizujeme.

2016-2-SK02-KA105-001010 DIVE
Človek v ohrození, 

n.o.
Prešovský kraj 51 628,00 €

Projekt hosťovania dobrovoľníkov Európskej dobrovoľníckej služby v dvoch komunitných centrách - v Plaveckom 

Štvrtku a v v Spišskom Pohradí (resp. v Roškovciach). Partnermi žiadatelia sú organizácie z Nemecka, Talianska, 

Poľska a Ukrajiny, s ktorými Človek v ohrození, n. o., má skúsenosti z predchádzajúcich spoločných projektov a aktivít. 

Hosťovaní majú byť spolu  6 dobrovoľníci, z toho 3 v Plaveckom Štvrtku a 3 v Spišskom Podhradí. 

Cieľovú skupinu tvorí vylúčená rómska mládež z marginalizovaných rómskych komunít, s ktorými budú EDS-kári 

spolupracovať

Realizácia projektu prispeje k znižovaniu sociálneho vylúčenia detí a mládeže v sociálne vylúčených komunitách, 

najmä Rómov. Dobrovoľníci svojimi aktivitami a samotnou prítomnosťou znižujú mieru sociálneho vylúčenia a 

pomôžu mládeži s nedostatkom podnetov k sebarozvoju.

2016-2-SK02-KA105-001053
Po železných stopách 

minulosti
Centaurus, o.z.

Banskobystrický 

kraj
33 142,00 €

Projektovú žiadosť podáva občianske združenie Centaurus. Projekt nesie názov „Po železných stopách minulosti“. 

Centaurus sa zameriava na aktivity, ktoré budujú regionálne a cezhraničné partnerstvá v oblasti kultúry, životného 

prostredia, rozvoja regiónu a nových foriem vzdelávania. Hlavnými aktivitami združenia sú neformálne vzdelávacie 

aktivity v oblasti histórie, umenia, remesiel, tradícií, zdravého životného štýlu a ochrany životného prostredia. EDS sa 

zúčastnia 4 dobrovoľníci z Lotyšska a Ukrajiny

2016-2-SK02-KA105-000982
Share Your Life in 

Community

Miestne združenie 

YMCA Nesvady
Nitriansky kraj 17 876,00 €

Projekt Európskej dobrovoľníckej služby „Share Your Life in Community“  sa zameriava na prácu s mládežou a deťmi, 

inklúziu, tvorivosť a medzikultúrne porozumenie. Má za cieľ poskytnúť kvalitne strávený voľný čas, ktorý napomáha 

zdravému vývoju mládeže a detí pri zachovaní ich osobnej integrity; posilniť inklúziu v spoločnosti cez klubové aj 

terénne služby a prosociálne aktivity poskytované komunitným centrom; podporiť vlastnú iniciatívu a osobnú 

angažovanosť v spoločnosti využitím svojich talentov, zručností a tvorivých nápadov. Všetky aktivity projektu sú 

plánované na 2 dobrovoľníkov (2 z Ukrajiny). Projekt sa uskutočňuje na Slovensku v obci Nesvady, v neziskovej 

organizácii YMCA Nesvady. Dobrovoľníci tu strávia počas svojej dobrovoľníckej služby 12 mesiacov (September 2016 

– August 2017).

KA1 - Európska dobrovoľnícka služba



2016-2-SK02-KA105-001046
We Are The Ones Who 

Really Care
INEX SLOVAKIA Bratislavský kraj 22 882,50 €

Predkladateľom projektu je organizácia INEX Slovakia, nezisková organizácia venujúca sa osobnostnému rozvoju, 

zmysluplnému prežívaniu voľného času a podpore mladých ľudí bez ohľadu na národnú, politickú príslušnosť, či 

náboženské vyznanie.  Dlhodobo sa venuje o.i. dobrovoľníctvu, mládežníckym výmenám, neformálnemu vzdelávaniu 

a ako hosťujúca, vysielajúca i koordinujúca organizácia i Európskej dobrovoľníckej službe. 

Predložený projekt sa týka hosťovania spolu 3 dobrovoľníkov z Francúzska, Holandska a Nemecka. Partnerskými 

oganizáciami sú - VJF Vereinigung Junger Freiwilliger e.V, Nemecko;  Concordia France, Francúzsko a SIW Stichting 

Internationale Vrijwillgersprojecten, Holandsko.   

EDS bude vykonávaná  v INEX Slovakia, čiastočne aj v organizáciách, s ktorými INEX spolupracuje a tiež priamo u 

cieľových skupín (napr. na vysokých školách).   Dĺžka EDS je u všetkých dobrovoľníkov plánovaná na 11 mesiacov, a to 

od februára do decembra 2017. 

2016-2-SK02-KA105-001070 Let´s volunteer! II.

V.I.A.C. - Inštitút 

pre podporu a 

rozvoj mládeže

Žilinský kraj 8 208,00 €

Projekt predkladá organizácia V.I.A.C., veľmi skúsený žiadateľ programu Erasmus+. EDS bude v organizácii vykonávať 

dobrovoľník z Lotyššska, ktorý po dobu 12 mesiacov bude pomáhať bojovať proti stereotypom a predsudkom voči 

ľudom zo zahraničia v regióne Oravy. 

2016-2-SK02-KA105-000997
Time For Personality 

Mobility Continues 

Občianske 

združenie STOPY
Žilinský kraj 8 908,00 €

Projekt je Európska dobrovoľnícka služba, do ktorej bude zapojená dobrovoľníčka z Ukrajiny. EDS bude trvať od 

1.9.2016 do 31.8-2017 a bude ju vykonávať v Žiline v o.z. Stopy. Počas svojej práce by sa mala zapájať do aktivít o.z. 

Stopy, ktoré sú zamerané na komunitnú činnosť s deťmi a mládežou, pričom by sa mala špecializovať na pomoc a 

prácu s deťmi, mládežou, dôležitými dospelými, rodinami, mladými nezamestnanými a ďalšími sociálne 

znevýhodnenými a rizikovými skupinami. Miesto výkonu jej EDS budú rôzne pracoviská a komunitné centrá v rámci 

mesta Žilina pod správou o.z. Stopy. Prínosom projektu by mal byť osobnostný rozvoj geograficky a ekonomicky 

znevýhodnenej dobrovoľníčky, rozvoj jej kľúčových kompetencií a zároveň rozvoj a pomoc komunitnej činnosti 

hostiteľskej organizácie.

2016-2-SK02-KA105-001006 We grow for change!

Agentúra rozvoja 

turizmu, kultúry, 

remesla, umenia a 

harmónie

Banskobystrický 

kraj
24 529,00 €

Názov projektu je: WE GROW FOR CHANGE. Agentúra rozvoja turizmu, kultúry, remesla, umenia a harmónie - 

ARTKRUH  je združenie, ktorá plní úlohu hosťujúcej a koordinujúcej organizácie. Doba trvania projektu: 01.08.2016 – 

31.03.2018 (celkové trvanie projektu 20mesiacov). Miesto projektu: Prenčov. Účastníckymi  krajinami sú: Česká 

republika, Francúzsko a Litva . Organizácia má už skúseností s prijímaním a hosťovaním dobrovoľníkov. Počet 

dobrovoľníkov:  3. 

Projekt pôsobí v oblasti - Tvorivosť a kultúra, a Rozvoj vidieka a urbanizáciu

Predkladateľ projektu sa zameriava na väčšinu aktivít vykonávaných dobrovoľníkmi, ktoré budú súvisieť s činnosťou 

vzdelávacie centra „Golden Hill“ a taktiež podporovať rekonštrukciu živého múzea „Black kitchen“, ktoré 

predkladateľ prevádzkuje. 

2016-2-SK02-KA105-001048
The Inspiring Energy of 

Volunteering

Občianske 

združenie Kvas
Trnavský kraj 15 212,00 €

Projekt nie je obsahovo náročný, ale hodnotím ho ako pomerne efektívny. Žiadateľ sa nesnaží kombinovať veľké 

množstvo aktivít a stanovovať si príliš ambiciózne ciele. Je veľmi výstižne popísaná cieľová skupina, jej potreby, 

východisková situácia projektu ktorá zároveň reflektuje na zvolené aktivity projektu. Projekt hodnotím veľmi 

pozitívne a ako veľmi efektívny. 



2016-2-SK02-KA105-001051 Rozkvet Ekoosady Eko-osada o.z. 16 321,00 €

Projekt podáva občianske združenie Eko-osada, akreditovaná skúsená EDS organizácia, pod názvom Rozkvet 

Ekoosady. Projekt reaguje na viacero súčastí Stratégie pre mládež: dobrovoľníctvo, zdravie a zdravý životný štýl, 

vzdelávanie, zamestnanosť, tvorivosť aj participácia. Predložený projekt dobrovoľníckej služby je prierezový, 

udržateľný, ekologický aj participatívny. 

Ako sa uvádza v žiadosti, projekt Rozkvet Ekoosady má dve cieľové roviny: poskytnúť dobrovoľníkom možnosť zapojiť 

sa do života v ekoosade, a zároveň vďaka ich prítomnosti v ekoosade spojiť obyvateľov ekoosady (teda aj EDS 

dobrovoľníkov) s miestnymi obyvateľmi prostredníctvom projektových aktivít, a predovšetkým vďaka tejto 

spolupráci rozvinúť ekologické, interkultúrne a otvorené smerovanie miestnej obce. Záujem je tiež podporiť miestnu 

obec v aktivitách spojených so životným prostredím, zveľaďovaním obce prostredníctvom prírodných materiálov 

a poukázať na možnosť prírodného staviteľstva.  Projektu sa zúćastní dobrovoľník z Lotyšska, Švédska a dvaja 

dobrovoľníci z ČR. 

  

2016-2-SK02-KA105-000952 EDS v Quo Vadis Priatelia Quo Vadis Bratislavský kraj 13 965,00 €

Žiadajúca organizácia je hosťujúcou a zároveň koordinujúcou organizáciou. Organizácia plánuje hosťovať dvoch 

dobrovoľníkov – dobrovoľníčku z Nemecka a dobrovoľníka zo Španielska. Trvanie oboch EDS je plánované na 10 

mesiacov.  Dobrovoľníci budú  pôsobiť v Quo vadis, najmä pracovať v miestnej kaviarni s ostatnými dobrovoľníkmi a v 

centre pre teenagerov.

2016-2-SK02-KA105-001044
Volunteering Among 

Young

V.I.A.C. - Inštitút 

pre podporu a 

rozvoj mládeže

Žilinský kraj 12 664,33 €

Projekt Európskej dobrovoľníckej služby sa zaoberá témou práce s mládežou v mládežníckom centre a takisto sa 

zaoberá témou organického hospodárstva respektíve poľnohospodárstva. Projektu sa zúćastní 7 dobrovoľníkov zo 

Slovenska. Aktivity sa uskutočnia v Macedónsku.  

2016-2-SK02-KA105-001043

Medzikultúrne 

vzdelávanie ako 

odhalenie životných 

možností.

Domka - 

Association of 

Salesian Youth

Bratislavský kraj 2 023,00 €

Projekt predkladá DOMKA, ktorá sa venuje výchove a sprevádzaniu mladých ľudí v duchu kresťanských hodnôt. 

Predkladaný projekt je hosťovanie dobrovoľníka z Azerbajdžanu na obdobie 2 mesiacov v stredisku v Košiciach. 

Aktivity dobrovoľníka: príprava a realizácia voľnočasových aktivít pre deti a mládež, sieťovanie počítačov, manažment 

organizácie, organizácia prezentácií o Azerbajdžane.

2016-2-SK02-KA105-000985

Enhancing experience 

and competencies at St 

Vincent de Paul's

DEPAUL 

SLOVENSKO, 

nezisková 

organizácia

Bratislavský kraj 9 545,50 €

Organizácia DePaul Slovensko bude hosťujúcou a koordinujúcou organizáciu EDS. Vybraná dobrovoľníčka pochádza z 

Ruska - partnerská krajina. Bude to dlhodobá EDS trvajúca 12 mesiacov. DePaul Slovensko je organizácia pracujúca s 

ľuďmi bez domova. Partnerskou krajinou je Ruská federácia a celkovo sa projektu zúčastní jeden dobrovoľník. 

2016-2-SK02-KA105-000960
EVS in AIESEC, Mládež 

ulice, SPOSA

Mladiinfo 

Slovensko
Bratislavský kraj 32 083,00 €

Projekt „EVS in AIESEC, Mládež ulice, SPOSA“ je výsledkom novovzniknutej spolupráce medzi 4 neziskovými 

organizáciami so sídlom v Bratislave: Mladiinfo, AIESEC, Mládež ulice and SPOSA. Mladiinfo v projekte vystupuje ako 

EDS koordinátor v rámci hosťovania štyroch dobrovoľníkov (D) na dlhodobej EVS s nástupom od 8/2016 a ukončením 

do 2/2018 : SPOSA (2 D v tejto fáze neznámi – CZ a PL,  Mládež ulice – 1 D z CZ zatiaľ neznámy, AIESEC – 1 D z 

Rumunska už vybraný). Hlavné témy: Mládež, Znevýhodnenia – špeciálne potreby, Rómovia a/alebo ďalšie menšiny. 

2016-2-SK02-KA105-000945
Volunteering is for 

Everyone

Bratislavské 

dobrovoľnícke 

centrum (Bratislava 

Volunteer Centre)

Bratislavský kraj 6 982,50 €

Svoju Európskej dobrovoľnícku službu bude vykonávať na Slovensku dobrovoľník Luka z Nemecka. Hosťovať aktivity 

bude Bratislavské dobrovoľnícke centrum, ktoré bolo založené v roku 2013 a už má skúsenosti s niekoľkými 

hosťovanými a vyslanými dobrovoľníkmi. Aktivity budú prebiehať v Bratislave od septembra 2016 do júna 2017. 

Cieľom projektu je popularizácia EDS v Bratislave a okolitom regióne, vytvorenie a dopĺňanie databázy 

dobrovoľníckych aktivít a poskytnúť samotnému dobrovoľníkovi prostredníctvom aktivít BDC osobnostný a 

profesionálny rozvoj. 

2016-2-SK02-KA105-001017 Zaži to osobne
Spoločenstvo 

evanjelickej 
Žilinský kraj 30 596,00 €

Cieľ predkladaného projektu "Zaži to osobne", porozumieť mladým ľuďom, ktorí žijú v inej krajine a prostredníctvom 

toho vytvárať nové skúsenosti a zručnosti, podporiť vzájomné porozumenie medzi mladými ľuďmi v dvoch odlišných 

2016-2-SK02-KA105-001003 Helping each other Výchova k slobode Bratislavský kraj 16 416,00 €

Predkladateľom projektu "Helping each other" je relatívne nová a mladá organizácia Výchova k slobode, n. o., ktorá 

sa snaží naberať na skúsenostiach hlavne v oblasti dobrovoľníctva, táto organizácia patrí medzi novoakreditované. 

Získanie vedomostí, ako aj praktické skúsenosti, ktoré získajú zúčastnení dvaja dobrovoľníci (z krajiny Francúzsko a 

Taliansko) bude jedným z najdôležitejších bodov predkladaného projektu. Projekt sa odohrá na Slovensku. Zúčastnia 

sa jej partnerské organizácie z Francúzska a Talianska ktoré vyšlú po jednom dobrovoľníkovi. EDS začína 15.8.2016 a 

končí 14.8.2017. 



2016-2-SK02-KA105-000969

Together we can do 

more for them who 

need it

YMCA MZ NITRA Nitriansky kraj 0,00 € E

2016-2-SK02-KA105-001045

Rozvoj detí a mládeže 

cez mimoškolské 

aktivity

SAVIO o.z. Bratislavský kraj 0,00 € D

2016-2-SK02-KA105-001065
Help for local 

community ll.
Združenie Slatinka

Banskobystrický 

kraj
0,00 € D

2016-2-SK02-KA105-000984
Lesná škôlka Ronja a 

komunitné centrum

Občianske 

združenie Zaježová

Banskobystrický 

kraj
0,00 € D

2016-2-SK02-KA105-000981 Everything Is Possible

Veľký Meder 

centrum mládeže, 

n.o.

Trnavský kraj 0,00 € D

2016-2-SK02-KA105-000973
Experience – Empower 

– Educate

občianske 

združenie KERIC
Žilinský kraj 0,00 € D

2016-2-SK02-KA105-000965
Widening horizonts II - 

partner countries

občianske 

združenie KERIC
Žilinský kraj 0,00 € D

2016-2-SK02-KA105-001076 Motivation

Združenie občanov 

pre rozvoj aktivít 

mesta Detva 

"Aktívne mesto"

Banskobystrický 

kraj
0,00 € D

2016-2-SK02-KA105-001050 Zveľaďujme s prírodou Eko-osada o.z. 0,00 € D

2016-2-SK02-KA105-001015 Tabačka Kulturfabrik Bona Fide Košický kraj 0,00 € D

2016-2-SK02-KA105-001059 Medovka Community Medovka o.z. Nitriansky kraj 0,00 € D

2016-2-SK02-KA105-001007 UPeCe Life 2
Vysokoškolské 

združenie Cesta
Bratislavský kraj 0,00 € D

2016-2-SK02-KA105-001063
Building Bridges For The 

Future
TANDEM n.o. Nitriansky kraj 0,00 € 0

2016-2-SK02-KA105-000986
The First School of New 

Circus II.
CirKusKus Bratislavský kraj 0,00 € 0

2016-2-SK02-KA105-001049
EVS Volunteers in 

Action

A.D.E.L. - 

ASSOCIATION FOR 

DEVELOPMENT, 

EDUCATION AND 

LABOUR

Prešovský kraj 0,00 € B1, B2, B5, B7, B10



Číslo projektu Názov projektu Žiadateľ Kraj

Schválený 

finančný 

príspevok

Popis podporeného projektu
Dôvody 

nepodpory

2016-2-SK02-KA105-000995

Outdoor Gives 

More! Training 

course on 

Outdoor 

Methods for 

Active 

Participation

Akadémia 

proaktivity o.z.
Bratislavský kraj 24 710,00 €       

Projekt školenia pracovníkov s mládežou z 12 krajín Európy rozvíja 

kompetencie účastníkov v oblasti outdoorových techník v práci s 

mládežou. Aktivita školenia sa uskutoční od 18.9.2016 do 25.9.2016, 

zúčastní sa jej 29 ml. ľudí. 

2016-2-SK02-KA105-001077 Give or get?

V.I.A.C. - 

Inštitút pre 

podporu a 

rozvoj mládeže

Žilinský kraj 0,00 € E

2016-2-SK02-KA105-001078 Youth´s FAQ

V.I.A.C. - 

Inštitút pre 

podporu a 

rozvoj mládeže

Žilinský kraj 0,00 € B7

KA1 - Mobilita pracovníkov s mládežou + Mládežnícke výmeny



Číslo projektu Názov projektu Žiadateľ Kraj Schválený rozpočet Popis podporeného projektu Dôvody nepodpory

2016-2-SK02-KA205-

001060
Coach it up! MVO PROXIMA* Košický kraj 130 660,00 €

Projekt vychádza z potreby začlenenia EDS-károv po skončení ich projektu na trh práce. Vzhľadom na skutočnosť, že vysielajúce ani 

hosťujúce organizácie nemajú kapacitu bližšie sa venovať dobrovoľníkom identifikovať ich zručnosti, tento projekt prináša koncept 

koučinku, ktorý by mal nasmerovať dobrovoľníka k vhodným pracovným príležitostiam. Z tohto hľadiska projekt korešponduje s prioritou 

kľúčovej akcie 2 - Podpora vysoko kvalitnej práce s mládežou. Predkladaný projekt nadväzuje na sieťovací projekt podporený 

programom E+ na podporu vytvárania strategických partnerstiev. Pre projekt boli idenifikované 1 hlavný cieľ a 4 konkrétne merateľné 

ciele. Hlavným zámerom projektu je skvalitnenie práce s mládežou v programe EDS prostredníctvom vyškolených koučov. Projekt budú 

realizovať dve mimovládne organizácie zo SK a CZ. Je naplánovaný na 36 mesiacov.

2016-2-SK02-KA205-

000966

Innovative and Creative Youth 

Empowerment
občianske združenie KERIC Žilinský kraj 32 050,00 €

2 ročný projekt KA2 podáva občianske združenie KERIC, ktorí majú dlhoročné skúsenosti s programom Mládež v akcii/Erasmus+ a 

realizujú aktivity pre mládež v Čadci. Projekt predkladajú spoločne s organizáciami z Fínska a Poľska, pričom sa jedná o skúsené 

organizácie ohľadom EDS a programu. Cieľom projektu je vytvoriť 45 lokálnych dobrovoľníckych miest (15 miest/krajinu) pre mladých 

ľudí (najmä MĽSNP), pričom minimálne 6 z nich (2/krajinu) by chceli motivovať k akreditácii na EDS hostiteľské miesta. Okrem toho by 

chceli testovať a implementovať vzdelávací modul pre zamestnancov týchto organizácií, ako sa „starať“ o dobrovoľníkov. Tieto ciele by 

chceli naplniť realizovaním nasledovných aktivít: prieskum status quo aktuálnej siete organizácií, vytipovanie nových organizácií (so 

snahou zapojiť aj miestnu samosprávu) a ich analýza potrieb, vytvoriť nový školiaci modul pre pracovníkov s mládežou a otestovať ho na 

45 organizáciách. 

2016-2-SK02-KA205-

001012

Youth Guarantees Application on the 

Local Level (Realizácia programu Záruky 

pre mladých ľudí na miestnej úrovni)

nezisková organizácia EPIC Bratislavský kraj 67 267,00 €

Projekt „Realizácia programu Záruky pre mladých ľudí na miestnej úrovni“ sa snaží predstaviť riešenie NEET situácie mladých ľudí, 

z ktorých sa mnohí hľadania pracovného miesta po čase úplne vzdávajú. Dôvodom je opakovaný neúspech, slabé vyhliadky, 

nedostatočné sebavedomie a podpora, absencia vzorov, atď., kedy mladí ľudia čelia dlhodobej nezamestnanosti, strate ambícii a iným 

ťažkostiam, prepadajú pocitom frustrácie a beznádeje. Na takýto stav sa snaží reagovať model tzv. ZÁRUK PRE MLADÝCH ĽUDÍ (ďalej ako 

Záruky), ktorý sa stal hlavným prístupom EK k riešeniu problému nezamestnanosti mladých ľudí do 25 rokov. Európsky model je 

inšpirovaný Fínskom, ktoré vypracovalo ucelený systém Záruk. SR ako aj ostatné krajiny V4 sa k modelu Záruk pre mladých ľudí prihlásili, 

a na základe požiadaviek EK vypracovali akčný plán realizácie programu, na základe ktorého každá zo zapojených krajín mala možnosť 

získať dodatočné finančné prostriedky zo spoločného balíka EÚ. Napriek tomu, že program je v krajinách V4 realizovaný už takmer dva 

roky, na miestnej úrovni zostáva menej známym a jeho dopady málo jasné. Existuje vôľa zodpovedných orgánov systém realizácie Záruk 

zefektívniť a priviesť ich viac na miestnu úroveň, zároveň však nie je dostatok kapacít túto situáciu rázne zmeniť. 

Aktivity projektu sú inšpirované praxou v súvislosti s realizáciou Záruk vo Fínsku, kde je sústredená na miestnu úroveň. Cieľom projektu 

je v každej zo zapojených V4 krajín vytvoriť precedens s realizáciou Záruk na miestnej úrovni so zapojením všetkých miestnych hráčov a 

relevantné ministerstvá tak inšpirovať k zmene praxe v realizácii Záruk, ktoré minimálne do roku 2022 zostanú hlavným nástrojom pre 

riešenie nezamestnanosti mladých ľudí v každej zo zapojených krajín.

2016-2-SK02-KA205-

000949

Fostering entrepreneurial mind-sets and 

skills through encouragement of social 

entrepreneurship between young people 

in Europe.

Technická Univerzita v 

Košiciach
Košický kraj 0,00 € B1

2016-2-SK02-KA205-

001036
What Youth Want Lokál Žilinský kraj 0,00 € B2, B4,C

2016-2-SK02-KA205-

001033

Supporting Innovative models for Deaf 

youth Empowerment 

Slovenská asociácia klubov 

mladých nepočujúcich
Trnavský kraj 0,00 € B4, B7, B9, B6

2016-2-SK02-KA205-

001082
Active Citizens of Europe Slovenský skauting Bratislavský kraj 0,00 € B1, B9, B7

2016-2-SK02-KA205-

000944
Inovácia učebných osnov

Odborne uciliste internatne 

Ladce
Trenčiansky kraj 0,00 € B1, B5

KA2 - Strategické partnerstvá



Číslo projektu Názov projektu Žiadateľ Kraj
Schválený finančný 

príspevok
Popis podporeného projektu

2016-2-SK02-KA347-001008 YLIAS - Young Leaders in Active Society Rada mládeže Žilinského kraja Žilinský kraj 19 410,00 €

Projekt Dialógu medzi mladými ľuďmi a tvorcami politík bude realizovať Rada mládeže 

žilinského kraja, témou projektu je participácia mladých ľudí na rozhodovaní na lokálnej 

úrovni. Projekt sa snaží reagovať na aktuálne potreby mladých ľudí v zapojených krajoch, 

pretože jeho cieľom je vytvoriť priestor pre zdieľanie a prezentáciu názorov mladých ľudí a 

dôležitých dospelých na aktuálne európske témy; zvýšiť úroveň kompetencií mladých ľudí 

v oblasti komunikácie a štruktúrovaného dialógu a prostredníctvom štruktúrovaného 

dialógu vytvoriť súbor opatrení na zlepšenie kvality života na lokálnej úrovni. Aktivity, 

ktoré prispejú k dosiahnutiu cieľov budú štyri: 1. Diskusie medzi mladými ľuďmi a 

predstaviteľmi miestnych samospráv na aktuálne európske témy (konzultačné otázky) so 

zameraním na lokálnu úroveň - na život v meste. 104 účastníkov - mladých ľudí a osôb s 

rozhodovacou právomocou zo Žilinského, Banskobystrického, Trnavského a Trenčianskeho 

kraja; 2. Konferencia SK mládež v SK PRES. 150 účastníkov - mladých ľudí a osôb s 

rozhodovacou právomocou; 3. Vzdelávacie workshopy - v téme: "Mladý človek facilituje 

dialógy s rovesníkmi a dôležitými dospelými v mestách o zmenách a zbližovaní názorov 

mladých a politikov". 40 účastníkov - mladých lídrov. 4. Štruktúrovaný dialóg - Stretnutia 

mladých ľudí a dôležitých dospelých s cieľom priniesť pozitívnu zmenu a zvýšiť aktívnu 

účasť mladých ľudí na lokálnej úrovni. 72 účastníkov - mladých ľudí a osôb s rozhodovacou 

právomocou. Projekt bude prebiehať od augusta 2016 do marca 2017.

2016-2-SK02-KA347-001004

Roma Youth LOG in: Podpora aktívnej 

participácie rómskej mládeže a 

štruktúrovaného dialógu pri tvorbe 

politík zameraných na rómsku mládež v 

SR

Rómsky vzdelávací spolok Bratislavský kraj 32 645,00 €

Projekt v rámci KA3 – Štruktúrovaný dialóg predkladá MVO Rómsky vzdelávací spolok z 

Košíc, ktorého primárnym cieľom je podporovať výchovu a vzdelávanie obyvateľov 

marginalizovaných rómskych komunít. Cieľom projektu je, prostredníctvom zjednodušenia 

procesu štruktúrovaného dialógu posilniť účasť mladých Rómov na rôznych úrovniach 

tvorby politík. Aktivity projektu sú rozdelené do 3 častí: 8 focusových stretnutí v rôznych 

regiónoch, ŠD s osobami s rozhodujúcou právomocou v 8 regiónoch, 3 semináre pre 

mladých rómskych lídrov.

2016-2-SK02-KA347-000993 Mladí rómski lídri Divé maky, o.z. Bratislavský kraj 34 200,00 €

Projekt Mladí rómski lídri je zameraný na podporu štruktúrovaného dialógu s mladými 

ľuďmi a podnietenie ich aktívnej účasti na demokratickom živote, podporu dialógu medzi 

mladými a tvorcami mládežníckych politík, vzájomné učenie a spoluprácu s tvorcami 

politík a odborníkmi z praxe prostredníctvom vytrénovaných lídrov - mladých vzdelaných a 

ambicióznych zástupcov rómskej a inak znevýhodnenej mládeže.  Hlavným cieľom 

projektu je aktivizácia a advokácia potrieb rómskej a znevýhodnenej  mládeže smerom k 

miestnym, regionálnym a národným autoritám ktoré sú zodpovedné za prípravu a 

implementáciu programov a stratégií na zlepšenie životných podmienok, príležitostí a 

plnohodnotnú integráciu mládeže v ohrození. Zber údajov od mládeže v regiónoch bude 

prebiehať formou pravidelných stretnutí mladých rómskych lídrov s mládežou k miestnych 

komunitných centrách a ďalších miestach kde sa mládež stretáva. Následne sa na 

pravidelných stretnutiach s Úradom splnomocnenca vlády pre rómske komunity, 

zodpovednými pracovníkmi z MŠSR a ďalšími zástupcami štátnych inštitúcií a tvorcami 

mládežníckych politík sa im tieto zistenia odkomunikujú v snahe presadiť ich zapracovanie 

do národných stratégií a programov zameraných na deti a mládež. 

2016-2-SK02-KA347-000979 SK  PRES pre mladých Centrum pre otvorenú politiku Žilinský kraj 0,00 € E

2016-2-SK02-KA347-001084 Patrí politika do školy? Centrum pre európsku politiku Bratislavský kraj 0,00 € D, C

2016-2-SK02-KA347-000974 EU UNPLUGGED EuroPolicy Bratislavský kraj 0,00 € B1, B4

2016-2-SK02-KA347-000994 Eco-Responsible Youths Občiansky spolok Banskobystrický kraj 0,0 € B1, B8, C

2016-2-SK02-KA347-001061 Prístup všade Vludnost-VENIA Bratislavský kraj 0,0 € B1, B4, B9

2016-2-SK02-KA347-001083

REACH for Students in Regions - Podpora 

štrukturovaného dialógu medzi 

študentami a tvorcami politík

REACH - Research and Education 

Institute
Bratislavský kraj 0,0 € B1, B2, B4, B7, C

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



Dôvody nepodpory projektových žiadostí programu EÚ Erasmus +

B. Po zhodnotení projektov bolo konštatované, že projekt nespĺňa nasledujúce obsahové kritériá:

B1 obsah vášho projektu nie je v dostatočnej miere spätý so základnými prioritami a cieľmi programu

B2 vo vašom projekte sú nedostatočne zastúpené dôležité prvky programu

B3 priame zapojenie mladých ľudí do prípravy, realizácie a hodnotenia projektu nie je dostačujúce

B4 program aktivity a /alebo metodický prístup nie sú primerané k dosiahnutiu stanovených cieľov

B5 typ / charakter projektu je nežiaduci

B6 odhadovaný rozpočet nesúvisí s programom vašej aktivity a /alebo nie je v súlade s finančnými zásadami 

B7 celková kvalita projektu nie je dostačujúca

B8 výsledky projektu nie sú jasne definované

B9 kvalita prípravy projektu nie je dostačujúca

B10 aktivity dobrovoľníka nie sú / len čiastočne žiadúce (náhrada pracovného miesta, rutinná starostlivosť v nemocniciach alebo domovoch dôchodcov, administratívna 
činnosť, činnosti neprepojené so životom miestnej komunity, apod.)  

B11 kvalita prípravy, školiacich aktivít a /alebo osobnej podpory pre dobrovoľníka nie je  uspokojivá

C.  Výberová komisia sa zhodla na tom, že Váš projekt si vyžaduje dôkladnejšiu prípravu, ale po dôkladnom rozpracovaní odporúča predložiť projekt  
k nasledujúcemu termínu.

D. Vzhľadom na vyčerpanie finančných zdrojov, nebolo možné podporiť Váš projekt.

E.                  Iné: (špecifikovať) 




