Výsledky rozhodovania o pridelení finančnej podpory k predkladaciemu
termínu 26.04.2017*
*Tento dokument má iba informatívny charakter. Nie je použiteľný pre právne účely.

V prípade ďalších otázok ohľadom hodnotenia projektov sa môžete informovať na adrese erasmusplus@iuventa.sk, v
predmete e-mailu, prosím, uveďťe číslo projektu.

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

2017-2-SK02-KA105-001471

2017-2-SK02-KA105-001376

2017-2-SK02-KA105-001467

Názov projektu

Digital Diet

Culinary Diplomacy - Breaking Bread to Win
Hearts and Peace

We are citizens of Europe!

Žiadateľ

Luminosus, n.o.

Gastronomický spolok

STEP - Society for territorial progress

Kraj

Košický kraj

Bratislavský kraj

Prešovský kraj

Schválený finančný
príspevok

Popis podporeného projektu

22 968,00 €

Projekt predkladá skúsená organizácia Luminosus z Veľkých Kapušian,
ktorá plýnuje v rámci dvoch fáz výmeny hostiť spolu 33 mladých ľudí s ich
lídrami na mládežníckej výmene na Slovensku a v druhej časti v
Rumunsku.
Témou projektu sú sociálne média, závislosť na internete,
technologických zariadeniach, ale aj bezpečnosť na internete. Mladí ľudia
vo veku od 15- 25 rokov sa budú venovať aktivitám zamareným na
odpútanie sa od sveta internetu a počitačov a pokázaniu na zodpovedný
prístup k času, najmä k tomu strávenému na internete.

29 100,00 €

Projekt mládežníckej výmeny, na ktorom sa zúčastní 50 účastníkov z 10
krajín. Hlavným zámerom projektu je predstaviť koncept
"gastrodiplomacie" a interkultúrneho dialógu prostredníctvom tradičných
jedál a ich vplyve na kultúrnu identitu. Projekt sa uskutoční v Prešove a
počíta aj so zapojením miestnych komunít mladých či Rómov.

15 690,00 €

Projektom je mládežnícka výmena, na ktorej sa zúčastní 6 partnerských
organizácií zo Slovenska, Rumunska, Poľska, Litvy, Maďarska a Bulharska.
A každý partner by mal poslať 4 účastníkov a 1 vedúceho mládeže. STEP
je hlavným žiadateľom a koordinátorom projektu. Projekt sa uskutoční v
Snine na jeseň roku 2017. Hlavným cieľom projektu je zvýšiť túžbu stať sa
aktívnymi občanmi medzi mladými Európanmi.

2017-2-SK02-KA105-001464

Intern(national) volunteering

MLADIINFO SLOVENSKO

Bratislavský kraj

16 875,00 €

2017-2-SK02-KA105-001386

heART

YouthGO

Žilinský kraj

16 078,00 €

Projekt mládežníckej výmeny predložený organizáciou Mladiinfo
Slovensko, ktorá má bohaté medzinárodné
skúsenosti s dobrovoľníctvom, si za hlavný zámer ukladá zlepšovanie
zapojenia mládeže do dobrovoľníctva a
podporu jeho postavenia v spoločnosti. Výmena bude zahŕňať 35 mladých
ľudí z 6 európskych krajín a
uskutoční sa v období od 10. októbra - 15. októbra v Bratislave.
Hlavnou aktivitou projektu, ktorý predkladá nezisková organizácia
YouthGO je mládežnícka výmena v Palerme
je 05 - 12.11.2017 . Projekt prináša inovatívne metódy v umení, ktoré
spájajú sebadefinovanie hodnôt, zdieľanie
týchto hodnôt a ich identifikáciu s hodnotami iných (v mojom okolí, ale aj
v európskom meradle) a komunikácia
s nimi. Hlavné aktivity obsahujú inováciu v trvalom prelínaní verbálnej a
vizuálnej komunikácie s cieľom podporiť
mladých ľudí pre ich ďalšie kroky a silnejší účinok týchto akcií (konečné
videozáznamy, verejná prezentácia).

Kľučová akcia 1 - Mládežnícke výmeny

2017-2-SK02-KA105-001411

Vojna a mier II - Sme na rade!

2017-2-SK02-KA105-001447

2017-2-SK02-KA105-001409

2017-2-SK02-KA105-001454

2017-2-SK02-KA105-001437

Zo školy do reality

Vojna a Mier

STOP EXTRÉMIZMU

Obciansky romsky institut

Bratislavský kraj

31 800,00 €

STEP - Society for territorial progress

Prešovský kraj

18 110,00 €

LIGA VYCHODU o.z.

Košický kraj

17 430,00 €

change your self

Adrem Slovakia

Košický kraj

Košický kraj

Projekt predkladá Občiansky rómsky inštitút. Projekt počíta s
osemdňovou výmenou 54 mladých ľudí z 9 krajín: Rumunska, Bulharska,
Chorvátska,
Grécka, Talianska, Litvy, Macedónska, Španielska a Slovenska. Účastníci
budú spoločne skúmať dôvody a
dopady extrémizmu v Európe a budú hľadať riešenia ako mu predchádzať,
prípadne ho úplne odstrániť.
Účastníci budú okrem iných aj mladí Rómovia aj rôzne znevýhodnení
mladí ľudia, vo veku prvovoličov.
Mládežnícka výmena si kladie za cieľ podporiť správne chápanie
extrémizmu a problémov, ktoré sú s ním
spojené, rozvinúť kritické myslenie terajšej generácie. Mládežnícka
výmena European Youth of Tomorrow združí spolu 36 mladých ľudí, 6
skupinových lídrov a 2
facilitátorov na 7 dní v Snine. Účastníci budú pochádzať zo 6 krajín Slovenska, Maďarska, Poľska, Grécka,
Talianska a Turecka.
Projekt s názvom "From school to reality" podáva občianske združenie
Liga východu z Košíc. Jedná sa o
mládežnícku výmenu, ktorá sa bude konať koncom septembra (17. 25.9.2017) v Zlatej Idke pri Košiciach.
Projektu sa zúčastní 34 mladých ľudí vo veku 18 - 25 rokov zo Slovenska,
Česka, Talianska, Poľska a
Maďarska. 24 účastníkov z celkového počtu sú účastníci s nedostatok
príležitostí. Projekt sa zaoberá
problematikou nezamestnanosti mladých ľudí v Európe. Projekt si kladie
za cieľ zvýšiť u účastníkov schopnosť
úspešne sa zamestnať.

20 320,00 €

Výmena "Vojna a mier" je organizovaná 5 partnerskými skupinami a
organizáciami zo Slovenska, Poľska, Turecka, Fínska, Chorvátska. Výmena
trvá 9 dní vrátane cesty a zahŕňa 38 účastníkov. Hlavnými témami je
hľadanie toho, čo znamená mier a ako ho v spoločnosti praktikovať, ako
zvládať konflikty, ako komunikovať a taktiež tvorba fotografie.

16 545,00 €

Mládežnícka výmena Stop extrémizmu sa bude konať od 4 do 11
novembra 2017 v Zlatej Idke. Na projekte sa
stretne 35 mladých ľudí zo Slovenska, Poľska, Turecka a Maďarska. Počas
projektu sa zamerajú na
Extrémizmus, jeho základne črty, druhy a príčiny vzniku. Projekt sa navyše
zaoberá IKT digitálnymi zručnosťami - video. Účastníci absolvujú 3
základne workshopy,
ktoré sa zamerajú na schopnosti, vedomosti a zručnosti účastníkov
projektu natáčať kvalitné videa.
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2017-2-SK02-KA105-001473

Artvironment

Zdruzenie Slatinka

Banskobystrický
kraj

18 948,00 €

Žiadateľom je organizácia Združenie Slatinka, ktorá sa primárne venuje
projektom EDS. Tento projekt
mládežníckej výmeny zapája 19 účastníkov z troch zapojených krajín
(Slovensko, Moldavsko, Rusko) do 8dňovej mládežníckej výmeny v Rusku. Cieľom mládežníckej výmeny je
zvýšiť záujem mladých ľudí o
environmentálne problém a problematiku odpadu za pomoci rôznych
umeleckých techník.
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2017-2-SK02-KA105-001448

"Art is in(clusion)!"

Nadácia Krajina harmónie

Žilinský kraj

26 460,00 €

2017-2-SK02-KA105-001426

Smiem prosiť, zdravie?

Youth Bridges

Nitriansky kraj

15 360,00 €

2017-2-SK02-KA105-001395

People are strange, when you are stranger.

Agentúra rozvoja turizmu, kultúry, remesla, umenia a
harmónie

Banskobystrický
kraj

24 275,00 €

2017-2-SK02-KA105-001461

Nemajte strach z iných kultúr

Mladeznicky parlament Stara Lubovna

Prešovský kraj

8 425,00 €

Projekt Art is in(clusion)! Je mládežnícka výmena pre 45 účastníkov, ktorá
sa bude konať 10 dní. Hostiteľskou
krajinou je Slovenská republika a účastníci budú mladí ľudia aj mladí ľudia
s nedostatkom príležitostí (LGBT
komunita, Zdravotne znevýhodnení) z Portugalska, Nemecka, Španielska,
Veľkej Británie, Grécka, Poľska,
Slovenska a Českej republiky. Hlavným cieľom je vytváranie rovnakých
príležitostí a začlenenie ľudí s
nedostatkom príležitostí do bežného života.
Projekt predkladá organizácia Youth bridges zo Zlatých Moraviec.Projektu
sa má zúčastniť 40 účastníkov vo veku 17-23 rokov z toho 10 mladých ľudí
s nedostatkom
príležitosti. V projekte sa zúčastnia mladí ľudia zo Slovenska, Śpanielska,
Grécka, Litvy a Turecka. Cieľom bude propagácia zdravého životného štýlu
prostredníctvom tanca.
People are strange, when you are stranger“ projekt predkladateľa
Agentúry rozvoja turizmu, kultúry, remesla,
umenia a harmónie, Prenčov sa venuje mládežníckej výmene z 7 krajín (
Slovensko, Grécko, Litva, Taliansko,
Portugalsko, Francúzsko, Estónsko). Každá krajina bude mať zastúpenie v
5 mladých ľuďoch vo veku 18-30
rokov.
Skupina mladých ľudí vo 14 -18 rokov zo Slovenska a Francúzska
pripravila medzinárodnú výmenu mládeže
pod názvom Nemajte strach z iných kultúr. V priebehu 8 dní od 12.19.8.2017 bude 16 mladých ľudí
prezentovať, diskutovať, obhajovať postoje a názory na tému
extrémizmus a xenofóbia. Výstupom bude
anketa, video o názoroch na extrémizmus a xenofóbiu.
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2017-2-SK02-KA105-001417

You(th) entrepreneurs are coming!

Youth for Equality

Trnavský kraj

2017-2-SK02-KA105-001458

Create your own job

W&B - Work and Business

Košický kraj

2017-2-SK02-KA105-001442
2017-2-SK02-KA105-001370
2017-2-SK02-KA105-001449
2017-2-SK02-KA105-001439
2017-2-SK02-KA105-001452

Dancing Hearts
Stand up and go!
Active life - better future in education
United in diversity
ALL EQUAL?! - 2.0

Trenčiansky kraj
Prešovský kraj
Prešovský kraj
Košický kraj
Košický kraj

2017-2-SK02-KA105-001406

Let´s spread the world

Trnavský kraj

0,00 €

2017-2-SK02-KA105-001418

Entrepreneurship in rural areas

Tanecny klub Aura Dance
Dorkas
Dorkas
Europania proti prudu
KJM2020
VIBE - Youth group for education and cultural
development
Space for Youth

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

0,00 €

2017-2-SK02-KA105-001389

Get Employed

Obciansky spolok

2017-2-SK02-KA105-001412
2017-2-SK02-KA105-001429
2017-2-SK02-KA105-001419

Hike High Tatras
Journalpreneur
Youth in prevenACtion

NOTY
Youth Bridges
Young act club

2017-2-SK02-KA105-001404

Rodová rovnosť - JA TY ON

GO PRO NGO

2017-2-SK02-KA105-001421

Learn first aid, give second chance

Young act club

2017-2-SK02-KA105-001479

Motivácia

Palkogroup

2017-2-SK02-KA105-001388

Sprav to pre seba

DUAL

Trnavský kraj
Banskobystrický
kraj
Trenčiansky kraj
Nitriansky kraj
Bratislavský kraj
Banskobystrický
kraj
Bratislavský kraj
Banskobystrický
kraj
Trenčiansky kraj

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
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2017-2-SK02-KA105-001476
2017-2-SK02-KA105-001397
2017-2-SK02-KA105-001444
2017-2-SK02-KA105-001465

Novodobý fenomén - život na/cez sociálne
siete
Eat Healthy to be Healthy
improVALUES
Si aktívny alebo pasívny?
How to be healthy?

2017-2-SK02-KA105-001405

Back to the Future

2017-2-SK02-KA105-001460
2017-2-SK02-KA105-001435
2017-2-SK02-KA105-001410
2017-2-SK02-KA105-001390
2017-2-SK02-KA105-001414
2017-2-SK02-KA105-001420
2017-2-SK02-KA105-001373
2017-2-SK02-KA105-001456

BE YOURSELF
Bez bariér bližšie k médiám
Remeslá, práca a my
Prilož ruku k dielu
Radosť z objavovania
Cycling For a Better Future
KOMPAS
Prihlásiť sa k žitiu

2017-2-SK02-KA105-001443

Musicians United in Diversity

2017-2-SK02-KA105-001423

Iveta Urbanová

Košický kraj

0,00 €

Luminosus, n.o.
Generation4FutureSK
InSpirit
Karol Horniak
VIBE - Youth group for education and cultural
development
Generácia bez bariér
SportisimoTT
OZ Gulocka
Miestna akcna skupina Strazovske Vrchy
Narodne integracne centrum, n.o.
Via Nova - ICS
Acta non verba
Youth Constellation
A.D.E.L. - ASSOCIATION FOR DEVELOPMENT,
EDUCATION AND LABOUR

Košický kraj
Trenčiansky kraj
Prešovský kraj
Košický kraj

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Trnavský kraj

0,00 €

Košický kraj
Trenčiansky kraj
Nitriansky kraj
Trenčiansky kraj
Bratislavský kraj
Bratislavský kraj
Košický kraj
Košický kraj

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

Prešovský kraj

0,00 €

Kľučová akcia 1 - Európska dobrovoľnícka služba
Číslo projektu

2017-2-SK02-KA105-001383

2017-2-SK02-KA105-001438

Názov projektu

Don´t dream it, be it

"CROSS THE EYES AND LANDS" (VISUAL) ARTS IN DIALOGUE

Žiadateľ

INEX SLOVAKIA

Záhrada - Centrum nezávislej kultúry

KA1 - Európska dobrovoľnícka služba
Kraj

Bratislavský kraj

Banskobystrický kraj

Rozpočet

Popis podporeného projektu

24 390,00 €

Projekt programu Erasmus+, KA1- EDS s názvom "Don´t dream it, be it" si podáva
organizácia Inex Slovensko.
Organizácia bude v čase od 1.2.-31.12.2018 hosťovať troch dobrovoľníkov zo Španielska,
Talianska a Litvy.
Primárnym cieľom projektu je pomôcť mladým ľuďom v ich osobnostnom rozvoji
prostredníctvom
medzinárodného dobrovoľníctva, neformálneho vzdelávania a zmysluplného prežívania
voľného času.

9 411,00 €

Projekt predkladá kultúrne centrum Záhrada z Banskej Bystrice, ktoré plánujú hosťovať 1
dobrovoľníka z Maroka na 12 mesiacov. Dobrovoľník sa bude môcť zapojiť do všetkých
činností centra, ako aj
zrealizovať 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. Dôraz
v aktivitách je kladený na fotografovanie podujatí a grafickú prácu v organizácii.

2017-2-SK02-KA105-001399

Quo vadis Roškovce?

CLOVEK V OHROZENI, NO

Prešovský kraj

17 817,00 €

2017-2-SK02-KA105-001387

Inovuj seba a komunitu

Miestne zdruzenie YMCA Nesvady

Nitriansky kraj

35 913,00 €

2017-2-SK02-KA105-001369

Learning together

MLADIINFO SLOVENSKO

Bratislavský kraj

13 390,00 €

Predložená žiadosť organizácie Človek v ohrození je 12-mesačným projektom EDS pre 2
dobrovoľníkov z
Talianska a Španielska prebiehajúcim v komunitnom centre v Roškovciach. Hlavnými
témami
projektu je inklúzia, boj proti zlyhaniu vo vzdelávaní (predčasné ukončenie školskej
dochádzky) a Rómovia.
YMCA Nesvady predkladá projekt EDS pre 3 dobrovoľníkov z krajín zapojených do
programu, Chorvátska, Bulharka a Čiech a 1
dobrovoľníka z partnerskej krajiny, Ukrajiny, na 12 mesiacov v komunite Nesvady od
septembera 2017 do augusta 2018.
Projekt je tematicky zameraný na prácu s mládežou, medzikultúrne učenie, IKT a digitálne
zručnosti.
Partnermi projektu sú organizácie Mladiinfo Slovensko, ktorá je vysielajúcou organizáciou a
"Zhuravushka"
Nižný Novgorod, Rusko, ako organizácia prijímajúca dve slovenské dobrovoľníčky. Tie budú
zapojené do práce
s ich cieľovými skupinami, ktorými sú hlavne deti z neúplných a mnohopočetných rodín a
rodín s nízkymi
príjmami.
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2017-2-SK02-KA105-001401

EVS - Experience the Vibrant
Spirit!

Obcianske zdruzenie Kvas

Trnavský kraj

15 972,00 €

2017-2-SK02-KA105-001475

New Experience

Expression o.z.

Prešovský kraj

17 640,00 €

2017-2-SK02-KA105-001371

Youth Volunteering Together 2

MLADIINFO SLOVENSKO

Bratislavský kraj

14 132,00 €

2017-2-SK02-KA105-001408

From the South to the North

MLADIINFO SLOVENSKO

Bratislavský kraj

59 210,00 €

2017-2-SK02-KA105-001365

2017-2-SK02-KA105-001477

Find yourself in Volunteering

Hradisko Železná

Bratislavske dobrovolnicke centrum
(Bratislava Volunteer Centre)

Centaurus, obcianske zdruzenie

Bratislavský kraj

Banskobystrický kraj

Projekt "EVS - Experience the Vibrant Spirit" má byť pokračovaním projektov v OZ Kvas v
Piešťanoch.
Hlavnými cieľmi tohto projektu sú zlepšiť informovanosť mladých ľudí o možnostiach
programu Erasmus+, viesť verejnosť k zodpovednému prístupu k životnému prostrediu a k
zdravému životnému štýlu, zvýšiť v miestnej komunite mieru tolerancie a otvorenosti voči
iným kultúram.
Účastníkov projektu , jedného zo Španielska a jedného z čiernej Hory, vyberieme v
spolupráci s vysielajúcimi organizáciami.
V projekte New Experience bude organizácie Exoression o. z. hosťovať dvoch
dobrovoľníkov z Nemecka a
Lotyšska na dlhodobej Európskej Dobrovoľníckej Službe po dobu 12 mesiacov.
Dobrovoľníci budú pôsobiť
najmä v nízkoprahovom mládežníckom klube Faceclub vo všetkých jeho činnostiach.
Okrem toho sa zapoja aj
do projektovej činnosti organizácie, dobrovoľníctva v rámci miestnej komunity a budú
realizovať vlastný projekt.
Projekt zameraný na EDS prekladá Mladiinfo Slovensko ako organizácia vysielajúca dvoch
dobrovoľníkov zo
SR, vybraných už pred podaním žiadosti o podporu, do hostiteľskej organizácie, ktorou je
Gyumri "Youth
Initative Centre" (YIC), Arménsko.
Projekt Z Juhu na Sever, predložený koordinujúcou organizáciou MLADIINFO SLOVENSKO,
prepája 4
vysielajúce organizácie z južnej Európy (z Grécka, Talianska a Rumunska) a 4 slovenské
organizácie
prijímajúce dobrovoľníkov EDS. Cieľom je poskytnúť dobrovoľníkom EVS nové zručnosti,
vedomosti a postoje a zvýšiť zamestnateľnosť týchto
mladých ľudí

7 440,00 €

Projekt je hosťujúcou EVS službou u žiadateľa, ktorá sa venuje dlhodobo prácou s
dobrovoľníkmi. Ide o
dlhodobú EVS službu v Bratislave, ktorá ma za cieľ rozvíjať schopnostiam, zručnosti a
skúsenosti dobrovoľníka
a zároveň prispievať k rozvoju práce žiadateľa a miestnej komunity. Projekt zameraný na
rozvoj osobnosti Nemeckej dobrovoľníčky prostredníctvom dobrovoľníckej práce
zameranej na propagáciu dobrovoľníctva v Bratislavskom kraji. Projekt je naplánovaný na 1
rok.

24 430,00 €

V rámci predloženého projektu je plánované hosťovanie 5 dobrovoľníkov z troch
európskych krajín Srbsko,
Portugalsko a Česko po dobu dvoch mesiacov v občianskom združení Centaurus. Cieľom
projektu je zvyšovanie kompetencií účastníkov smerom k
trhu práce, ako aj kompetencií v oblastiach, ktoré sú mladým ľuďom blízke - umelecká
tvorba, história a
ochrana životného prostredia.
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2017-2-SK02-KA105-001402

Help inclusion!

Spolocnost na pomoc osobam s autizmom

Bratislavský kraj

18 446,00 €

2017-2-SK02-KA105-001440

Educ-Action

Centrum dobrovolníctva

Banskobystrický kraj

26 448,00 €

2017-2-SK02-KA105-001478

Slovakia-Armenia: Volunteering
Bridge III.

V.I.A.C. - INSTITUT PRE PODPORU A
ROZVOJ MLADEZE

Žilinský kraj

6 715,00 €

2017-2-SK02-KA105-001451

Space for Culture 2017

A4 - Asociacia zdruzeni pre sucasnu
kulturu

Bratislavský kraj

34 906,00 €

2017-2-SK02-KA105-001463

Get the picture of Stanica Open Cultural Space

2017-2-SK02-KA105-001446

Under the Golden Hill

2017-2-SK02-KA105-001466

Medovka Community

2017-2-SK02-KA105-001375

BorderMovers

2017-2-SK02-KA105-001455

Spolu dokážeme urobiť viac pre
tých, ktorí to potrebujú.
Budovanie kapacít mládeže cez
dobrovoľnícku službu
Self-Discovery Consciously

2017-2-SK02-KA105-001368

EDS v Quo Vadis

2017-2-SK02-KA105-001382
2017-2-SK02-KA105-001381

TRUC SPHERIQUE

Agentúra rozvoja turizmu, kultúry,
remesla, umenia a harmónie
Medovka o.z.

Žilinský kraj

17 637,00 €

Banskobystrický kraj

0,00 €

Nitriansky kraj

0,00 €

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

Prešovský kraj

0,00 €

YMCA MZ NITRA

Nitriansky kraj

0,00 €

SAVIO o.z.

Bratislavský kraj

0,00 €

TANDEM n.o.

Nitriansky kraj

0,00 €

Priatelia Quo Vadis

Bratislavský kraj

0,00 €

Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom bude hosťovať 1 dobrovoľníka z Gruzínska a 1
dobrovoľníka z
Grécka v čase od 1.10.2017-30.9.2018. Dobrovoľníci sa budú vzdelávať a rozvíjať metódami
neformálneho
vzdelávania pri činnosti pre deti s autizmom.
Projekt s názvom „ Educ-Action“ predkladá organizácia Centrum dobrovoľníctva Banská
Bystrica , ktoré plní
úlohu hosťujúcej a koordinujúcej organizácie. V projekte žiada podporu pre 3
dobrovoľníkov ( 1 z Španielska, 2
z Rumunska). Doba trvania projektu je od 1.9.2017-31.8.2018.
Projekt Európskej dobrovoľníckej služby bude realizovať OZ V.I.A.C., ktoré vyšle zatiaľ
neidentifikovaného
dobrovoľníka na jeden rok do Arménska, od septembra 2017 do augusta 2018. Cieľom
projektu je zlepšiť
dobrovoľníkov osobnostný a pracovný profil prostredníctvom aktivít na Jerevanskej štátnej
Univerzite jazykov a
sociálnych vied.
Projekt predkladá skúsená organizácia A4 - Asociácia združení pre súčasnú kultúru.
Asociácia
bude počas jedného roka hostiť 4 dobrovoľníkov z Poľska, Holandska, Rakúska a Čiech.
Cieľom projektu je
pomôcť mladým ľuďom v rozvoji konkétnych zručností (s ohľadom na zameranie
asociácie). Mladí dobrovoľníci
sa stávajú súčasťou strategického plánovania centra, ako aj vlastných projektov, fungujú
tak rovnocenne s
inými ľuďmi aktívnymi v asociáci.
Zameranie projektu je vytvoriť miesta a hosťovať dvoch mladých ľudí na dlhodobú
Európsku dobrovoľnícku službu v Žiline
v org. Truc Spherique.
Zámerom projektu je integrovať dvoch nových dobrovoľníkov do práce v kultúrnej
organizácii, ktorá pracuje v mestskom prostredí so zameraním na úlohy v oblasti PR a
komunikácie. Hlavným cieľom tohto projektu je integrácia dvoch dobrovoľníkov , zapájanie
a prehlbovanie ich už existujúcich zručností a schopností a zároveň vytvorenie nových
praktických a teoretických vedomostí a schopností získaných počas dvanástich mesiacov.

Kľučová akcia 1 - Európska dobrovoľnícka služba
2017-2-SK02-KA105-001434

Communication - the way how
to change lives

Základna skola Jana Amosa Komenskeho

Trenčiansky kraj

0,00 €

KA1-Strategická EDS
Číslo projektu

2017-2-SK02-KA135-001457

Názov projektu

Dlhodobé partnerstvo - záruka
kvalitných projektov

Žiadateľ

OBCIANSKE ZDRUZENIE KERIC

KA1 - Európska dobrovoľnícka služba
Kraj
Rozpočet

Žilinský kraj

257 716,68 €

Popis podporeného projektu

Projekt je zameraný na interkultúrny dialóg, boj s narastajúcim extrémizmom a
xenofóbiou. Snaží sa zapojiť
dobrovoľníkov do rôznych aktivít (prezentácie, workshopy), čím ich naučí prezentačné a
komunikačné
zručnosti, podnieti ich podnikavosť a sebadôveru. V rámci projektu plánujú hosťovať v
najbližších 3 rokoch 19 dobrovoľníkov v KERICu a vyslať 10
dobrovoľníkov na dlhodobú EDS.

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

2017-2-SK02-KA105-001403

2017-2-SK02-KA105-001432

2017-2-SK02-KA105-001374

Názov projektu

Marker CS vol. 3

Games 4 life

Žiadateľ

YouthWatch

V.I.A.C. - INSTITUT PRE PODPORU A ROZVOJ
MLADEZE

Kraj

Bratislavský kraj

Žilinský kraj

Schválený finančný príspevok

Popis podporeného projektu

38 215,00 €

Projekt "Marker CS vol 3." je dlhodobé česko-slovenského školenie pre pracovníkov s
mládežou. Je založený na potrebách zisťovaných vo vykonanej analýze potrieb s ohľadom na
kvalitu neformálneho vzdelávania v práci s mládežou, ktorú plánuje podporovať na území
Českej republiky a Slovenka.
Projekt je dlhodobý, prebiehať bude od leta 2017 do jari 2019. Projektu sa zúčastní 25
účastníkov, 13 zo Slovenka a 12 z Českej republiky, účastníci budú starší ako 18 rokov.

48 855,00 €

Školenie zamerané na zvyšovanie kompetencií pracovníkov s mládežou bude realizovať OZ
V.I.A.C. v spolupráci s partnermi z Talianska, Nemecka, Českej republiky, Rumunska, Grécka,
Bulharska, Španielska a Portugalska. Školenie bude prebiehať v dvoch fázach, pričom práva
fáza sa bude konať v marci 2018 v Grécku
a druhá fáza sa bude konať v júni 2018 v Českej republike. Cieľom školenie je zlepšiť
kompetencie pracovníkov s mládežou v oblasti tímovej spolupráce (1. fáza) a riešenia
konfliktov (2. fáza), ktoré potom budú multiplikovať pri práci s mladými ľuďmi vo svojich
organizáciách.

30 510,00 €

Projekt sa venuje podpore zamestnávania sa mladých ľudí v Európe. Pracuje s neformálnym
vzdelávaním. Účastníkmi projektu majú byť predovšetkým pracovníci s mládežou, ktorí
potom budú vedieť na základe získaných kompetencií šíriť výsledky projektu ďalej pre mládež
vo svojich komunitách. Projektu sa má účastniť
33 zväčša pracovníkov s mládežou z 10 rôznych krajín únie. Samotná realizácia projektu trvá 9
dní a uskutoční sa v Marci 2018 v Košiciach.

Dream Job

Generation4FutureSK

Trenčiansky kraj

2017-2-SK02-KA105-001468

Kam vedie nacionalizmus a extrémizmus

Centrum pre európsku politiku

Bratislavský kraj

0,00 €

2017-2-SK02-KA105-001413

Youth Empowerment & Conflict Transformation

Via Nova - ICS

Bratislavský kraj

0,00 €

Patrónus

Košický kraj

0,00 €

LUMINO
Expression o.z.

Nitriansky kraj
Prešovský kraj

0,00 €
0,00 €

Asociácia mladých Ukrajincov

Košický kraj

0,00 €

2017-2-SK02-KA105-001470
2017-2-SK02-KA105-001425
2017-2-SK02-KA105-001415
2017-2-SK02-KA105-001393

Teaching Young entrepreneurs - If not you, then
who?
Y Guides
Be Visible
Capacity building of young immigrants for better
participation in community life

Kľučová akcia 1 - Mobilita pre pracovníkov s mládežou
MLADIINFO SLOVENSKO

Bratislavský kraj

0,00 €

2017-2-SK02-KA105-001450

impACT Network: From Youth CSOs to Social
Entreprises - Developing Partnerships for
Sustainable Impact
Let´s go on!

detská organizácia FÉNIX,o.z

Get Your Dream Job

Obciansky spolok

2017-2-SK02-KA105-001363

Youth for Equality
Space for Youth

Trnavský kraj

0,00 €

2017-2-SK02-KA105-001431
2017-2-SK02-KA105-001372
2017-2-SK02-KA105-001474

Building Bridges
Empower Women Entrepreneurship in Rural
Areas
Rainbow Fundraising
Quo Vadis Youth people
Dobrovoľníci

Bratislavský kraj
Banskobystrický
kraj
Trnavský kraj

0,00 €

2017-2-SK02-KA105-001391

S mladými neformálne

2017-2-SK02-KA105-001378

"My Career"

Nitriansky kraj
Košický kraj
Nitriansky kraj
Banskobystrický
kraj
Prešovský kraj

0,00 €
0,00 €
0,00 €

2017-2-SK02-KA105-001416

Saplinq
RECEM n.o.
Informacne centrum mladych Topolcany
S.P.A.C.E. - Spolok pre aktivitu, cestovanie,
edukáciu.
PRO-MOVEO

2017-2-SK02-KA105-001377

Environment protection: Educational challenge –
Personal commitment – Life style

Centrum volneho casu - Regionalne centrum
mladeze

Košický kraj

0,00 €

2017-2-SK02-KA105-001436

WWW - We Want Work

STEFANI n.o.

2017-2-SK02-KA105-001379

Smart Business Is Social Business

2017-2-SK02-KA105-001445

Helping youth for Healthy Life

PRO-MOVEO
Pimpimpáré uzitocné vyuzitie volného casu pre
deti

2017-2-SK02-KA105-001398

Helping Hand

Obciansky spolok

2017-2-SK02-KA105-001362
2017-2-SK02-KA105-001385
2017-2-SK02-KA105-001424
2017-2-SK02-KA105-001453
2017-2-SK02-KA105-001427
2017-2-SK02-KA105-001469
2017-2-SK02-KA105-001422

WORK-S.H.O.Ps (Work - System Humans
Organization and Practices)
From War to Peace: A European Tale
Time for relax!
Be Wise, Think Twice
Conference of leaders against extremism
Outcasted Brushes
Rainbow Communities
Deep roots – Blooming branches

Youth for Equality
Generation4FutureSK
YOUTHFULLY YOURS SR
Mladez element Buducnosti
YOUTHFULLY YOURS SR
Saplinq
YOUTHFULLY YOURS SR

2017-2-SK02-KA105-001407

Peaceful Activism for Peaceful Nature

Obciansky spolok

2017-2-SK02-KA105-001472

STORIES

urbanika, n.o.

2017-2-SK02-KA105-001459

2017-2-SK02-KA105-001430

2017-2-SK02-KA105-001480

SAPS, n.o.

Banskobystrický
kraj
Prešovský kraj
Nitriansky kraj
Banskobystrický
kraj
Banskobystrický
kraj
Trnavský kraj
Trenčiansky kraj
Košický kraj
Košický kraj
Košický kraj
Nitriansky kraj
Košický kraj
Banskobystrický
kraj
Prešovský 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 €

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

Názov projektu

Žiadateľ

Kraj

Schválený finančný
príspevok

2017-2-SK02-KA105-001441

Get in touch

V.I.A.C. - INSTITUT PRE PODPORU A ROZVOJ MLADEZE

Žilinský kraj

62 090,00 €

2017-2-SK02-KA105-001366

Boosting
Roma Youth
Employment

Association of Young Roma

Banskobystric
ký kraj

98 096,00 €

2017-2-SK02-KA105-001462

Against
Corruption for
real Equality

INEX SLOVAKIA

Bratislavský
kraj

0,00 €

Popis podporeného projektu
Žiadateľom školenia pre pracovníkov s mládežou je OZ V.I.A.C.,
partnermi projektu sú organizácie z Estónska,
Litvy, Lotyšska, Českej republiky, Slovinska, Malty a aj ďalší partner zo
Slovenska. Témou školenia je „design
thinking“, projektové myslenie v práci s mládežou a vedieť
propagovať aktivity a komunikovať s cieľovou
skupinou, čo sú kompetencie potrebné pri tvorbe aktivít a služieb pre
mladých ľudí, ktoré majú nielen vypĺňať
voľný čas, ale mať aj reálny dopad na formovanie osobností mladých
ľudí (vedomostí, zručností i postojov).
Cieľom školenia je zvyšovať tieto kompetencie u pracovníkov s
mládežou, aby dokázali na jednej strane
redizajnovať svoje súčasné programy a nové vytvárať s vyšším
dopadom na mladých ľudí. Projekt má tri fázy:
1. školenie zamerané na „design thinking“ 2. mládežnícka výmena,
kde si pracovníci s mládežou vyskúšajú
kompetencie a 3. školenie zamerané propagáciu aktivít a komunikáciu
s cieľovou skupinou.
Projekt sa zaoberá témou zamestnanosti mladých ľudí, delí sa na
niekoľko častí, a ponúka možnosť nahliadnuť
do reálnych zamestnaní, simulovať pracovný pohovor a pripraviť
mladých ľudí na výber zamestnania. Taktiež
chce zlepšiť ich zamestnateľnosť, naučiť ich písať životopis a
motivačný list a predstaviť im európsky trh práce
a politiku ohľadne zamestnanosti mládeže.

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

Názov projektu

Žiadateľ

Kraj

2017-2-SK02-KA205-001481

LARxPerience

V.I.A.C. - INSTITUT PRE PODPORU A ROZVOJ MLADEZE

Žilinský kraj

2017-2-SK02-KA205-001433
2017-2-SK02-KA205-001380
2017-2-SK02-KA205-001400
2017-2-SK02-KA205-001367
2017-2-SK02-KA205-001428
2017-2-SK02-KA205-001396
2017-2-SK02-KA205-001360

FYI - For Youth Initiative
Youth Business Social Profit
Promote Youth - Strengthen Competences for Qualification
Environmental Literacy : Think Globally Act Locally
Conn-Act
NOBIS
Duševné schopnosti / zvládanie stresu

Rada mladeze Zilinskeho kraja
PRO-MOVEO
TENENET o.z.
PEDAL CONSULTING SRO
YOUTHFULLY YOURS SR
Obcianske zdruzenie STOPY
Slovenský skauting 37. zbor Fatran Martin

Žilinský kraj
Prešovský kraj
Bratislavský kraj
Žilinský kraj
Prešovský kraj
Žilinský kraj
Žilinský kraj

Schválený rozpočet

144 282,00 €

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

Popis podporeného projektu

Projekt strategického partnerstva, ktorý predkladá OZ V.I.A.C. spolu s partnermi z Českej republiky a Estónska je
zameraný na zavedenie inovatívnych postupov v práci s mládežou. Konkrétne cez vzdelávaciu zážitkovú metódu
LARP, chce priniesť inováciu do neformálneho a formálneho vzdelávania v zapojených krajinách.
Využívanie tejto metódy v práci s mládežou má priamy dopad na postoje mladých ľudí ako podstatnú zložku ich
kľúčových kompetencií, pretože vedie mladých ľudí k rozvoju najrôznejších kompetencií – od komunikácie, cez
samostatnosť, vyjadrovanie vlastného názoru, konfrontáciu zážitku z hry s ich reálnym životom, prevzatie
zodpovednosti za svoje činy apod. Partneri vytvoria prostredníctvom projektu nové série vzdelávacích larpov,
metodológiu ako pracovať s larpami pre pracovníkov s mládežou a pedagógov a vzdelávací kurz ako využiť
vytvorené larpy vo vzdelávacom procese. V rámci predstavenia metodiky zorganizujú po jednom podujatí v
každej krajine, ktorého cieľom bude predstaviť metodiku pracovníkom s mládežou a pedagógom, ktorí ju
nepoznajú. Projekt bude prebiehať od septembra 2017 do mája 2020.

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

2017-2-SK02-KA347-001384

Kroky ku zmene

Žiadateľ

OBCIANSKE ZDRUZENIE KERIC

Kraj

Žilinský kraj

Schválený finančný príspevok

Popis podporeného projektu

15 220,00 €

Predložený projekt štruktúrovaného dialógu organizácie KERIC pracuje s témou participácie mladých
ľudí vzhľadom k životným podmienkam a celospoločenskej klíme v Kysuciach a priľahlom regióne.
Projekt má za cieľ zmeniť súčasnú situáciu v regióne. Plánuje zapojiť mladých ľudí zo stredných škôl v
cieľovom regióne a podporiť ich pri tvorbe miniprojektov, ktoré budú (a výsledky z nich) predstavené
miestnym zastupiteľnom a politikom. Mladí ľudia tu budú predstavení ako partneri pre tvorcov politík,
ako vrstva obyvateľstva s nápadmi, ktorá môže regiónu pomôcť.
Projekt Creat and Control patrí do programu Erasmus+, akcie K3, ktorého začiatok je plánovaný od
1.8.2017 s dobou trvania projektu 11 mesiacov. Cieľom projektu je podpora mladých ľudí v ich
aktívnej účasti na politickom dianí. Aktivita bude realizovaná formou súťaže a bude pozostávať z
piatich fáz - národných stretnutí mládeže. Väčšina aktivít bude realizovaná v Žiline a celkový počet
účastníkov všetkých realizovaných fáz bude 315. Najväčší počet účastníkov konkrétne 160 sa má
zúčastniť záverečného summitu realizovaného v Bratislave. Súťažné tímy budú pozostávať zo
zástupcov jednotlivých stredných škôl vo veku 15-20 rokov, vybratých podľa zvolených kritérií
poverenými koordinátormi. Jednotlivé tímy budú zoskupením 5-10 študentov. Do projektu budú
zapojení aj odborní porotcovia zastúpení osobami z politického, ekonomického a sociálneho
prostredia.

2017-2-SK02-KA347-001394

Create & Control

Pomáhame druhým, o.z.

Žilinský kraj

17 250,00 €

2017-2-SK02-KA347-001482

Štruktúrovaný dialóg pre národnú uroveň

RADA MLADEZE SLOVENSKA

Bratislavský kraj

0,00 €

