Výsledky rozhodovania o pridelení finančnej podpory k predkladaciemu
termínu 4.(6).10.2017*
*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

Názov projektu

Žiadateľ

Kraj

Rozpočet

Popis podporeného projektu

2017-3-SK02-KA105-001613

Gastrodiplomacy - Breaking Bread to Win
Hearts and Peace II.

Gastronomický spolok

Bratislavský kraj

53 900,00 €

Projekt mládežníckej výmeny je zameraný na gastrodiplomaciu ako nástroj na interkultúrny
dialóg. Do projektu bude zapojených 75 prevažne mladých ľudí z 15 krajín. Aktivity sa budú
konať v Prešove, od 2. do 12. februára 2018. Medzi účastníkmi budú aj mladí ľudia s
nedostatkom príležitostí.

2017-3-SK02-KA105-001618

Rainbow Summer Camp

SAPLINQ

Košický kraj

46 225,00 €

2017-3-SK02-KA105-001586

Cultural heritage - united in diversity

Cardio Youngs

Bratislavský kraj

37 060,00 €

2017-3-SK02-KA105-001609

Stay Informed.Take your Chance!

MLADIINFO SLOVENSKO

Bratislavský kraj

31 610,00 €

2017-3-SK02-KA105-001590

Start Up Your Career in Multimedia

OBCIANSKY SPOLOK

Banskobystrický kraj

Mládežnícka výmena pre 56 mladých ľudí z LGBT komunity z 9 partnerských LGBT organizácii,
ktorá sa uskutoční v dňoch 11.7.2018 - 20.7.2018 v Košickom kraji. Cieľom projektu je
vytvorenie bezpečného a inkluzívneho priestoru pre LGBT + mládež. Mentori a vedúci sa budú
pomocou inovatívnych metód snažiť vzbudiť u mladých záujem o aktivizmus, ľudské práva a
problematiku LGBT.
Projekt „Cultural heritage – united in diversity“ je mládežníckou výmenou účastníkov zo
siedmych krajín (Slovensko, Francúzsko, Grécko, Nemecko, Maďarsko, Slovinsko a Litva).
Výmeny sa má zúčastniť 42 mladých účastníkov, medzi ktorými budú aj mladí s nedostatkom
príležitostí. Výmena sa bude konať na viacerých miestach na Slovensku: Bratislava, Trenčianske
Teplice, Liptov, Spiš, Banská Štiavnica od 16.-28. júna. Zámerom projektu je zvýšiť záujem
mladých ľudí o kultúrne dedičstvo a pamiatky v súčinnosti s metódami neformálneho
vzdelávania.
Dve mládežnícke výmeny, ktoré sú plánované v Košiciach (2. júla - 8. júla 2018) a v Lecce na
juhu Talianska (24. augusta - 30. augusta 2018) majú za úlohu oboznámiť mladých ľudí zo 6
krajín prostredníctvom neformálneho vzdelávania so širokou škálou projektov k posilneniu ich
skúseností a rozvíjaniu ich zručností. Činnosti sa budú realizovať spôsobom, ktorý podporuje
rozmanitosť, medzikultúrne dialógy, zmysel pre iniciatívu mladých ľudí, vzájomné učenie sa
medzi sebou...

29 260,00 €

Projekt medzinárodnej mládežníckej výmeny predkladá Občiansky spolok z Lučenca. Na projekte
by sa mali stretnúť mladí ľudia vo veku od 18-21 rokov z Rumunska, Slovenska, Maďarska, Litvy,
Estónska. Každá skupina bude pozostávať z 10 účastníkov z toho 4 mladí ľudia s nedostatkom
príležitosti a 2 vedúcich. Predkladatelia za problém identifikovali, že je vysoká nezamestnanosť
mladých ľudí celkovo v Európe, ale aj v každom zo zapojených krajín a že málo mladých ľudí sa
odhodlá začať podnikať. Projekt sa uskutoční 8.-17. 6. 2018 v Banskobystrickom kraji.

2017-3-SK02-KA105-001612

“I got a dream team spirit..."

Slovenský skauting 37. zbor Fatran Martin

Žilinský kraj

29 060,00 €

Projektom je mládežnícka výmena, ktorej sa zúčastní 60 mladých ľudí vo veku 14 - 19 rokov zo
Slovenska a Fínska. V máji 2018 sa po dobu 7 dní budú venovať téme tímového ducha pri práci s
mládežou. Ďalšie vzdelávacie ciele výmeny sú získanie vedomostí ako budovať tímového ducha,
rozvoj komunikačných, prezentačných, jazykových zručností prostredníctvom aktivít
neformálneho vzdelávania. Projekt sa uskutoční v Žilinskom kraji.

2017-3-SK02-KA105-001546

Green photo lab

SOCIAL INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP
DEVELOPMENT ASSOCIATION OF SLOVAKIA

Trenčiansky kraj

21 315,00 €

Projekt je mládežníckou výmenou medzi 6 účastníckymi partnermi zo 6 rôznych krajín. Projektu
by sa malo zúčastniť 42 mladých ľudí a ústrednou témou projektu je ochrana prírody s pomocou
fotografie ako nástroja na šírenie a zdieľanie. Projekt sa uskutoční v Trenčianskom kraji od
17.5.2018 do 24.5.2018.

2017-3-SK02-KA105-001579

Move 4 Tolerance

LUMINO

Nitriansky kraj

20 930,00 €

Projektom je mládežnícka výmena, ktorú predkladá organizácia LUMINO spolu s partnermi z 5
krajín (Švédsko, Turecko, Rumunsko, Rakúsko, Macedónsko). Výmeny sa zúčastní 42 účastníkov,
uskutočný sa v Nitrianskom kraji a hlavnými témami projektu sú inklúzia, interkultúrny dialóg,
zvyšovanie tolerancie a kritického myslenia a propagácia životného štýlu.

20 880,00 €

Mládežnícka výmena sa zaoberá ekologickým bývaním, snahou o zmenu myslenia a postojov
ľudí k ochrane prírody, obnoviteľným zdrojom a trvalo udržateľného bývania. Stretnutie
mladých ľudí je plánované v Trenčíne 6. - 14. augusta 2018 s 36 účastníkmi zo 6 krajín
(Slovensko, Bulharsko, Rumunsko, Turecko, Taliansko, Macedónsko). Žiadateľ – neformálna
skupina mladých ľudí - chce zvýšiť povedomie o ekologických nápadoch pre zelené bývanie,
propagovať triedenie odpadu, obnoviteľné zdroje energií a meniť postoje ľudí k prírode k
lepšiemu

2017-3-SK02-KA105-001514

Make your living green!

Healthy Youth

Trenčiansky kraj
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2017-3-SK02-KA105-001536

2017-3-SK02-KA105-001573

2017-3-SK02-KA105-001496

Recycle with Creativity 2

Employment for Me

Let us step forward together - Europe for all

VIBE - Youth group for education and cultural
development

SYTEV

Dorkas

Trnavský kraj

Žilinský kraj

Prešovský kraj

20 405,00 €

Projekt je mládežníckou výmenou, ktorej sa zúčastní celkom 33 mladých ľudí z 5 partnerských
krajín na 10 dní (4.-12. 9. 2018). Projekt sa má realizovať v Turecku. Cieľom projektu je vzdelať a
predovšetkým povzbudiť a motivovať mladých ľudí k recyklácií a využívaniu odpadu a
odpadového materiálu. Aktivity projektu využívajú neformálne vzdelávanie.

20 390,00 €

Projekt Employment for Me je mládežnícka výmena pre 36 mladých účastníkov od 17 do 25
rokov z piatich krajín Európskej Únie (Rumunsko, Slovinsko, Litva, Poľsko,
Slovensko).Hostiteľskou krajinou je Slovensko a projekt sa koná v Žilinskom kraji v dňoch 8.-18.
júla 2018 . Cez metódy neformálneho vzdelávania sa na 9-dňovom workshope budú venovať
téme zamestnanosti mladých, ich postaveniu na trhu práce, rozvoju sebaznačky, sociálneho
podnikania, pohovoru, životopisu aj budovaniu tímu.

19 700,00 €

Projekt obsahuje stretnutie mladých ľudí so zmiešanými schopnosťami (mladí ľudia s
postihnutím a bez postihnutia), ktorí majú málo príležitostí na spoločné aktivity, nemajú
možnosť spoznať nových ľudí,... Ide o medzinárodnú mládežnícku výmenu ľudí zo Slovenska,
Českej republiky, Estónska a Poľska. 8 dňové stretnutie je plánované na máj 2018 v Prešovskom
kraji a má obohatiť mladých ľudí s nedostatkom príležitostí a špeciálnymi potrebami o
kompetenciu učiť sa učiť v rôznom prostredí, získať nové skúsenosti, ako byť súčasťou
medzinárodného tímu, naučiť sa nájsť svoje miesto v skupine, atď..

2017-3-SK02-KA105-001504

BE YOURSELF

Generácia bez bariér

Košický kraj

18 870,00 €

Be Yourself je mládežnícka výmena, ktorej sa zúčastní 42 mladých ľudí zo štyroch partnerských
krajín Európskej únie. Zúčastnia sa jej mladí Slováci, Poliaci, Ukrajinci a Rumuni. Prvotným
cieľom je oboznámiť účastníkov projektu s konkrétnymi problémami mladých ľudí, najmä s
kyberšikanou. S kyberšikanou sa oboznámia, naučia sa proti nej brániť, správne zareagovať a
pomôcť iným, ktorí sú šikanovaní na internete. Projekt sa koná v januári 2018 v Košickom kraji.

2017-3-SK02-KA105-001534

Back to the Future

VIBE - Youth group for education and cultural
development

Trnavský kraj

18 400,00 €

Projekt je výmenou medzi 7 účastníckymi krajinami (SK, TUR, IT, ESP, RO,HR,LT) a 35 účastníkmi.
Témou je zamestnanosť mladých ľudí. Hlavné ciele a aktivity projektu majú za cieľ ukázať
mladým ľuďom rôzne cesty a možnosti zamestnania sa, ako aj nástroje ktoré pomôžu a uľahčia
zamestnanie sa. Projekt sa uskutoční v apríli 2018 v Trnavskom kraji.

18 375,00 €

Projektom je mládežnícka výmena, ktorej sa zúčastní 35 účastníkov vo veku 18 – 26 rokov
vrátane jedného lídra. Zapojené skupiny sú zo Slovenska a Rumunska, Grécka, Turecka a Poľska.
Účastníci sa budú venovať téme rozvoja podnikania mladých vo vidieckych oblastiach. Medzi
ďalšími cieľmi sú rozšírenie vedomostí v oblasti udržateľného rozvoja, prírodných zdrojov,
ekologických technológií, vypracovanie podnikateľského plánu, tvorba profesionálnych a
inovatívnych podnikateľských zámerov, schopnosť samostatne konať... Projekt je plánovaný na
marec 2018 a má sa konať v Trnavskom kraji.

18 300,00 €

Projekt medzinárodnej výmeny mládeže predkladá OZ MAS z Trenčianských Teplíc , ktorá
reaguje na potreby zvýšenia záujmu mladých ľudí o miestne dianie a okolie v ktorom žijú.
Hlavným cieľom projektu je nájsť riešenia na súčasné problémy vidieckej mládeže a motivovať
ich pre aktívne občianstvo. Na projekte budú participovať mladí ľudia z SR, ČR a PL vo veku 13 21 rokov. Medzinárodná výmena mládeže sa bude realizovať v obci Belá Dulice v dňoch 16.-26.
4. 2018 a skupiny bude tvoriť 15 účastníkov vrátane 2 lídrov z každej krajiny. Budú využité
viaceré metódy, ako skupinová práca, osobnostné dotazníky, rozhovory... Veľmi dôležitou
súčasťou bude sebahodnotenie pred a po ukončení projektu.

18 185,00 €

Projekt "Kedysi a dnes" je projektom mládežníckej výmeny pre mládež z detských domov a
rodín z okolia DD vo veku 13-20 rokov, ktorej cieľom je rozvoj komunikačných, digitálnych,
občianskych kompetencií, rozvoj schopnosti učiť sa, ako aj rozvoj zložiek emočnej inteligencie u
závažne znevýhodnenej mládeže. Výmena sa uskutoční v oblasti Chocholná - Velčice – Kykula
na Slovensku pre 30 participantov v dňoch 29.6. – 11.7. 2018.

2017-3-SK02-KA105-001511

2017-3-SK02-KA105-001602

2017-3-SK02-KA105-001563

Entrepreneurship in rural areas

Prilož ruku k dielu

Kedysi a dnes

Space for Youth

Miestna akcna skupina Strazovske Vrchy

silnejsí-slabsím

Trnavský kraj

Trenčiansky kraj

Trenčiansky kraj
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2017-3-SK02-KA105-001581

2017-3-SK02-KA105-001606

Šanca pre každého

The creACTIVITY in YOUth

JUDO&TATRY

Youth Europa Slovakia

Prešovský kraj

Trenčiansky kraj

17 100,00 €

Projekt medzinárodnej výmeny predkladá vidiecka neformálna skupina zo Slovenska spolu s
partnerom z Poľska .V obidvoch skupinách sú zahrnutí mladí ľudia s nedostatkom príležitosti s
postihnutím. Projekt je plánovaný na február 2018 a má sa uskutočniť v Prešovskom kraji.
Cieľom projektu je vymeniť si skúsenosti o spôsobe začlenenia mladých ľudí s postihnutím do
spoločnosti prostredníctvom športu a aktivít. Cieľom je taktiež prekonať bariéry a stereotypy
voči postihnutým a iným národnostiam.

16 745,00 €

Projekt predkladá nezisková organizácia z Nového mesta nad Váhom, ktorá sa venuje témam
ako podnikavosť a umenie. Predkladaný projekt je multilaterálna mládežnícka výmena (SK-7,
ESP-7, EST-7, SWE-5), ktorá sa uskutoční od 7.4.-13.4. 2018 a jej zámerom je pomôcť mladým
ľuďom objaviť v sebe kreativitu s cieľom stať sa najlepšou verziou seba samých a uspieť v stále
sa meniacom svete.

2017-3-SK02-KA105-001591

Živé knihy ako nástroj na elimináciu
extrémizmu medzi mládežou

Od emócií k poznaniu, n.o.

Bratislavský kraj

14 615,00 €

Do projektu "Živé knihy ako nástroj na elimináciu extrémizmu medzi mládežou" sú zapojené
organizácie z piatich krajín. Svojich partnerov z Čiech, Belgicka, Litvy a Slovinska si žiadajúca
organizácia EDUMA zvolila na základe predošlej spolupráce a spoločnej potreby. Projektu sa
celkovo zúčastnia 27 mladí ľudia, pričom ide aj o zapojenie preukázateľne znevýhodnených
mladých ľudí. Hlavným cieľom projektu má byť eliminácia extrémizmu medzi mládežou s
využitím živých kníh. Projekt sa uskutoční v júni 2018 v Bratislavskom kraji.

2017-3-SK02-KA105-001620

Be eco in cool

Young eco group

Žilinský kraj

14 520,00 €

Projekt predkladá neformálna skupina mladých ľudí z Ružomberka, ktorí sa zaujímajú o témy
spojené s ochranou životného prostredia. Predkladaný projekt je trilaterálna ml. výmena (SK-10,
RO-10, PL-10), ktorá sa má realizovať od 24. apríla do 1. mája 2018 v Ružomberku. Hlavným
zámerom projektu je inšpirovať mladých ľudí k aktívnej ochrane prírody.

2017-3-SK02-KA105-001603

All – Inclusive Children´s Rights Initiative

Obcianske zdruzenie LASTOVICKA pri ZS Pod
Vinbargom v Bardejove

Prešovský kraj

14 105,00 €

Projekt je mládežníckou výmenou, podporuje mobilitu mladých cez medzinárodné stretnutie 28
participantov vo veku 13 – 16 rokov zo Slovenska, Lotyšska, Turecka a Bosny a Hercegoviny. V
rámci medzinárodnej výmeny, ktorá sa bude konať v máji 2017 v Prešovskom kraji, prebehne
diskusia o právach detí a ich používaní v každodennom živote. Jedným z cieľov je aj naučiť
účastníkov definovať, obhájiť, rozumieť a argumentovať o právach detí. Účastníci budú pracovať
s Dohovorom o právach dieťaťa.

2017-3-SK02-KA105-001572

IFuture

Luminosus, n.o.

Košický kraj

13 540,00 €

Hlavnou aktivitou projektu je mládežnícka výmena, ktorá sa má konať od 14. do 19. júna 2018
v Košickom kraji za účasti 38 účastníkov z Ukrajiny, Maďarska, Poľska a Slovenska. Cieľom
výmeny je šíriť medzi mládežou informácie o obnoviteľných zdrojoch energie a o možnostiach
využívania tzv. zelenej energie a presadzovaní ekologickejších životných prístupov.

2017-3-SK02-KA105-001607

LifeCycle

Via Nova - ICS

Košický kraj

13 530,00 €

Mládežnícka výmena „LifeCycle“ je organizovaná 4 partnerskými organizáciami (SK, ESP, IT, HU)
pre celkový počet 24 mladých ľudí. Výmena je plánovaná v Košiciach a mala by trvať 9 dní (7.13. mája) vrátane cesty. Výmena sa zameriava na rôzne témy, ako napríklad zdravý životný štýl,
ekológia, cyklistika, interkultúrne témy, podpora kreativity,...
Projekt je mládežnícka výmena medzi 4 krajinami: Slovensko, Rumunsko, Maďarsko, Poľsko.
Priami účastníci výmeny sú znevýhodnení mladí ľudia vo veku 17-25 rokov. Cieľom je formovať
ich na jednotlivcov, vedomých si svojich ľudských práv, demokratickej účasti, sociálnych
zodpovedností a možností dobrovoľníctva. 9 - dňovej aktivity (1.-9. 5. 2018) sa zúčastní 24
mladých ľudí a 4 vedúci. Projekt sa uskutoční v Nitrianskom kraji. Aktivity budú realizované
prostredníctvom neformálnych metód.

2017-3-SK02-KA105-001493

Without differences

ROMANE JILE

Nitriansky kraj

12 900,00 €

2017-3-SK02-KA105-001562

Financie v domove

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

Košický kraj

0,00 €

2017-3-SK02-KA105-001555
2017-3-SK02-KA105-001621
2017-3-SK02-KA105-001622

Tučný svet
Building Bridges
Konflikty

Be wise
Youth for Equality
RECEM n.o.
VIBE - Youth group for education and cultural
development

Košický kraj
Trnavský kraj
Košický kraj

0,00 €
0,00 €
0,00 €

Trnavský kraj

0,00 €

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

Košický kraj

0,00 €

Luminosus, n.o.

Košický kraj

0,00 €

2017-3-SK02-KA105-001537
2017-3-SK02-KA105-001522
2017-3-SK02-KA105-001596

Spread the World
Transforming Youth Into Social
Entrepreneurs
Eat Healthy to be Healthy
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2017-3-SK02-KA105-001515
2017-3-SK02-KA105-001518
2017-3-SK02-KA105-001517
2017-3-SK02-KA105-001568
2017-3-SK02-KA105-001582
2017-3-SK02-KA105-001611

Zachyť svoju EKO víziu
Sprav to pre seba
Youth for Social Entrepreneurship
Be Wise, Think Twice
Health and Fun
Say NO to addiction!

Healthy Youth
DUAL
Youth for Equality
YOUTHFULLY YOURS SR
Luminosus, n.o.
Dorkas

Trenčiansky kraj
Trenčiansky kraj
Trnavský kraj
Košický kraj
Košický kraj
Prešovský kraj

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

2017-3-SK02-KA105-001616

Self-Empowerment as a Tool in Our Hand

Mládez za Údolie Bodvy "Fiatalok a Bódva-völgyéért"

Košický kraj

0,00 €

2017-3-SK02-KA105-001521

Media Literacy 4 Youth

OBCIANSKY SPOLOK

Banskobystrický kraj

0,00 €

2017-3-SK02-KA105-001605
2017-3-SK02-KA105-001619
2017-3-SK02-KA105-001513

Critical thinking
Are active or passive?
Building healthy YOU(th)

Expression o.z.
EduEra
Youth Bridges

Prešovský kraj
Košický kraj
Nitriansky kraj

0,00 €
0,00 €
0,00 €

2017-3-SK02-KA105-001577

Kto má pravdu?

Obcianske zdruzenie Innovus

Banskobystrický kraj

0,00 €

2017-3-SK02-KA105-001510
2017-3-SK02-KA105-001527
2017-3-SK02-KA105-001585
2017-3-SK02-KA105-001507
2017-3-SK02-KA105-001569

Get your own picture!
No mammoths here!
Ambasádori Tolerancie
Je to na tebe
Deep roots – Blooming branches

Space for Youth
YMCA na Slovensku
change your self
LIGA VYCHODU o.z.
YOUTHFULLY YOURS SR

Trnavský kraj
Žilinský kraj
Košický kraj
Košický kraj
Košický kraj

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

2017-3-SK02-KA105-001558

Say NO to youth unemployment

Obcianske zdruzenie Innovus

Banskobystrický kraj

0,00 €

2017-3-SK02-KA105-001608
2017-3-SK02-KA105-001529

Vplyv médii a internetu na nás
Hatchet IV

Žilinský kraj
Košický kraj

0,00 €
0,00 €

2017-3-SK02-KA105-001617

Health is Our Life

Košický kraj

0,00 €

2017-3-SK02-KA105-001530
2017-3-SK02-KA105-001498
2017-3-SK02-KA105-001497

A will = A Way
Kto som?
Born this way

Pomocná ruka
Tak, n.o.
Zdruzenie Mladych Madarských Podnikatelov na
Slovensku o.z. -Szlovákiai Magyar Fiatal
VállalkozókSzövetsége p.t.
Youth Constellation
Adrem Slovakia
La gente del cambio

Košický kraj
Košický kraj
Košický kraj

0,00 €
0,00 €
0,00 €

2017-3-SK02-KA105-001516

Spolu nám to pôjde ľahšie

Dedinska unia helpianskych aktivistov o.z.

Banskobystrický kraj

0,00 €

2017-3-SK02-KA105-001535

Get Employed not Unemployed

Trnavský kraj

0,00 €

2017-3-SK02-KA105-001614
2017-3-SK02-KA105-001542
2017-3-SK02-KA105-001520

Rodová rovnosť či nerovnosť?
V zdravom tele zdravý duch
Spolu sme rodina

VIBE - Youth group for education and cultural
development
KJM2020
Lukas Boritas
Zuzana Hegyi

Košický kraj
Košický kraj
Košický kraj

0,00 €
0,00 €
0,00 €

2017-3-SK02-KA105-001549

Love the Difference (with MOVE)

Spolocenstvo evanjelickej mladeze-OCSEMPuchov

Trenčiansky kraj

0,00 €

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

Názov projektu

Žiadateľ

Kraj

Rozpočet

2017-3-SK02-KA105-001552

Opening Eastern Partnership
Window

MLADIINFO SLOVENSKO

Bratislavský kraj

47 715,00 €

2017-3-SK02-KA105-001541

People are strange, when you are
stranger.

Agentúra rozvoja turizmu, kultúry,
remesla, umenia a harmónie

Banskobystrický kraj

35 517,00 €

2017-3-SK02-KA105-001524

Hľadáme cesty k sebe.

YMCA MZ NITRA

Nitriansky kraj

33 604,00 €

2017-3-SK02-KA105-001594

Step further

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

Žilinský kraj

28 419,00 €

2017-3-SK02-KA105-001519

Take a chance, be a change

INEX SLOVAKIA

Bratislavský kraj

24 390,00 €

2017-3-SK02-KA105-001531

Rise Up!

Velky Meder centrum mladeze, n.o.

Trnavský kraj

17 817,00 €

2017-3-SK02-KA105-001584

Community building in Gemer
region

Obcianske zdruzenie Fundament

Banskobystrický kraj

17 716,00 €

2017-3-SK02-KA105-001543

Detský lesný klub a komunitná
škola

Obcianske zdruzenie Zajezova

Banskobystrický kraj

17 583,00 €

2017-3-SK02-KA105-001597

Non-formal education in Selfdevelopment

TANDEM n.o.

Nitriansky kraj

13 936,00 €

2017-3-SK02-KA105-001595

Viditeľné dobrovoľníctvo

Regionalne centrum mladeze

Trenčiansky kraj

9 268,00 €

2017-3-SK02-KA105-001500

Low-threshold is calling you

Bratislavske dobrovolnicke centrum
(Bratislava Volunteer Centre)

Bratislavský kraj

8 725,00 €

Popis podporeného projektu
Projekt plánuje medzisektorovú spoluprácu skúsenej organizácie Mladiinfo Slovensko spolu so svojimi partnermi
pochádzajúcimi z Arménska a Ruska do Bratislavy, Dolného Kubína a Senica počas 12 mesiacov ako kombinácia
skúsených organizácií s nováčikmi. Hlavnou činnosťou je koordinácia na EDS. Navyše ide o medziodvetvovú
spoluprácu medzi neziskovými organizáciami, obcou a univerzitou. Projekt je prvýkrát plánovaný s podporou mladých
ľudí z Východoeurópskych krajín a Ruska, aby prišli na Slovensko a mali cenné vzdelanie skúsenosti ako dobrovoľníci
EDS s kvalitnými hostiteľskými organizáciami.
Projektom je EVS pre 4 mladých ľudí z programových krajín EÚ (Francúzsko, Španielsko, Portugalsko, Taliansko).
Celoročný EVS projekt sa má odohrať v obci Prenčov vo vidieckej oblasti od januára 2018 do januára 2019. Cieľom je
podporovať vzdelávacie kurzy pre miestnu komunitu, učiť sa organickému pestovaniu- permakultúre, remeslách a
skúmaniu možností vidieckeho životného štýlu.

Projekt EDS podáva organizácia YMCA Nitra, ako koordinujúca organizácia. Plánuje hosťovať 4 dobrovoľníkov súčasne
v dobe od februára 2018 do decembra 2018. Cieľom je podpora a rozvoj aktivít hostiteľskej organizácie. Projekt sa
zaoberá prácou s marginalizovanou mládežou a deťmi. Dobrovoľníci budú pracovať v komunitných centrách a školách
na mimoškolských aktivitách.
Projekt EDS Step further je koordinovaný organizáciou V.I.A.C. s tým, že dobrovoľníci budú hosťovaní v Materskej
škole v Tvrdošíne. Projektu sa zúčastnia dopredu určení štyria dobrovoľníci, ktorí budú hosťovaní v dvoch obdobiach.
Od februára do augusta 2018 prídu dobrovoľníci z Grécka a Francúzska a od septembra 2018 do augusta 2019
dobrovoľníci z Portugalska a Talianska. Hlavným cieľom projektu je umožniť mladým dobrovoľníkom získať skúsenosť
v oblasti práce s deťmi v MŠ prostredníctvom NFV.
Projekt dobrovoľníckej služby predkladá organizácia INEX, v ktorá plánuje hosťovať 3 dobrovoľníkov z Bulharska,
Estónska a Francúzka. Dĺžka mobility je 11 mesiacov (február 2019 – december 2019) a aktivity budú prebiehať
v Bratislavskom kraji. Témami projektu sú podpora EÚ občianstva, hodnôt európskej únie, demokracie, uznávanie
neformálneho vzdelávania, spoznávanie našej kultúry.
Projekt "Rise Up!" je projektom hosťovania 2 dobrovoľníkov EDS neziskovou organizáciou Veľký Meder centrum
mládeže. Trvanie projektu je od februára 2018 do januára 2019. Hosťovaní dobrovoľníci budú zapájaní do činnosti
centra a budú vykonávať rôzne aktivity s miestnou mládežou, ktorá patrí medzi príslušníkov národnostných menšín
(maďarskej a rómskej). Vysielajúcimi organizáciami budú ASOCIACION MUNDUS z Badalony v Španielsku a Asociatia
Comunitatilor Interculturale z Oradei, Rumunsko.
Projekt podporuje dlhodobú Európskou dobrovoľnícku službu pre dvoch dobrovoľníkov z Francúzska, ktorí sa budú
vzdelávať v komplexnej žurnalistickej činnosti a zároveň pomáhať budovať regionálnu web stránku organizácie o. z.
Fundament, ktorá pôsobí v Rimavskej Sobote. Projekt bude prebiehať od apríla 2018 do marca 2019.
Projekt Európskej dobrovoľníckej služby predkladá Občianske združenie Zaježová, cieľom projektu je zapojiť spolu dve
dobrovoľníčky z Českej republiky a Španielska do aktivít komunity, najmä miestnej školy, lesnej škôlky, starostlivosti o
permakultúrnu záhradu a organizovania komunitných udalostí a tým zvýšiť ich kompetencie pre osobnostný a
pracovný život, rovnako tak zvýšiť globálny rozmer v komunite. Aktivity projektu sa budú realizovať od januára 2018
do januára 2019
Projektom je Európska dobrovoľnícka služba, ktoréj sa majú zúčastniť 2 dobrovoľníci od marca do novembra 2018.
Projekt sa uskutoční v Nitrianskom kraji. Nosnými témami, sú medzigeneračný dialóg a zdieľanie a šírenie metód
neformálneho vzdelávania.
Projekt „Viditeľné dobrovoľníctvo“ predkladá Regionálne centrum mládeže v Trenčíne. Táto organizácia plánuje v
rámci EDS hosťovať 2 mladých ľudí z Talianska, z ktorých jeden bude pôsobiť v Trenčíne a druhý v Trenčianskych
Tepliciach. Doba pobytu EDS dobrovoľníkov bude od 1.2-31.7.2018. Uvedení dobrovoľníci budú prvými v organizácií.
Témou EDS je interkultúrna výmena, boj proti xenofóbii mladých ľudí, zvyšovanie povedomia mladých ľudí o
programoch Erasmus+.
Projekt predkladá Bratislavské dobrovoľnícke centrum (ako koordinujúca organizácia). Tím organizácie má bohaté
skúsenosti s dobrovoľníctvom. Dobrovoľník bude v prijímajúcej organizácii Mládež ulice, ktorá sa venuje hlavne
terénnej sociálnej práci s deťmi a mládežou a prevádzkuje nízkoprahové centrum v Bratislave. V rámci projektu
plánuje hosťovať 1 dobrovoľníka/čku od februára 2018 do januára 2019. Aktivity sú cielené najmä na deti a mládež zo
sociálne znevýhodneného prostredia, pomocou terénnej práce a práce v nízkoprahovom centre.

Kľučová akcia 1 - Európska dobrovoľnícka služba

2017-3-SK02-KA105-001525

2017-3-SK02-KA105-001528
2017-3-SK02-KA105-001538
2017-3-SK02-KA105-001545
2017-3-SK02-KA105-001600

Cultural institution a source of
knowledge
EDS v Quo Vadis
Edukácia cez internet - ľahko,
rýchlo a efektívne!
What should we do? - ACTIVE
CITIZENS
Malý Berlín - kultúrne centrum
2017/2018

University of Zilina

Žilinský kraj

0,00 €

Priatelia Quo Vadis

Bratislavský kraj

0,00 €

E@I

Trenčiansky kraj

0,00 €

Zdruzenie Slatinka

Banskobystrický kraj

0,00 €

Publikum.sk

Trnavský kraj

0,00 €

KA1-Strategická EDS
KA1 - Európska dobrovoľnícka služba
Číslo projektu

Názov projektu

Žiadateľ

Kraj

Rozpočet

Popis podporeného projektu

2017-3-SK02-KA135-001570

Future is in your hands. Start off
with Volunteering!

MLADIINFO SLOVENSKO

Bratislavský kraj

97 850,00 €

Projekt strategickej EDS predkladá spoločnosť Mladiinfo Slovensko. Projektu sa zúčastní 6 dobrovoľníkov. Doba
trvania projektu je jeden rok. Hlavnými cieľmi projektu sú podpora medzisektorovej spolupráce, podpora
dobrovoľníkov zo znevýhodnených prostredí, podpora mládeže na lokálnej úrovni,...

2017-3-SK02-KA135-001502

TINDERSTICKS

YMCA na Slovensku

Žilinský kraj

182 020,00 €

Predkladateľ projektu je YMCA, organizácia s medzinárodným zázemím a viac než 12 ročnými skúsenosťami s EDS.
Hlavným cieľom projektu je pracovať s marginalizovanou skupinou, podieľať sa na aktivitách v komunitných centrách
a školách. Osem dobrovoľníkov bude tiež slúžiť ako prostredníci medzi menšinou a väčšinou. Trvanie projektu je
jeden rok.

2017-3-SK02-KA135-001557

Prežitok ako prostriedok
vzdelávania

165 217,00 €

Hlavným cieľom projektu je prostredníctvom dlhodobej, systematickej a plánovanej činnosti dobrovoľníkov
znižovať sociálne vylúčenie detí a mládeže z marginalizovaných komunít, propagovať hodnoty a ideu
dobrovoľníctva a znižovať xenofóbne nastavenie spoločnosti. 18 dobrovoľníci, ktorých plánuje žiadateľ do
roku 2020 hosťovať v rámci dlhodobých EVS pobytov sa budú môcť uplatniť v nízkoprahových centrách, pri
doučovaní detí a mládeže, pri komunitných aktivitách.
Strategický projekt EDS predkladá OZ Truc sphérique, ktoré podporuje súčasné umenie a kultúru v Žiline a
prevádzkuje kultúrne priestory Stanica Žilina-Zárečie a Nová synagóga. Zámerom projektu je hosťovanie 10
dobrovoľníkov, z čoho 2 majú byť z partnerských krajín. Trvanie EDS je naplánované na 12 mesiacov.
Hlavným cieľom projektu je integrácia dobrovoľníkov v organizácii, vylepšenie ich už existujúcich zručností
a schopností, ako aj zavedenie nových praktických a teoretických zručností a kompetencií.

Cultural venues Stanica and Nova
2017-3-SK02-KA135-001540
Synagoga

CLOVEK V OHROZENI, NO

Bratislavský kraj

TRUC SPHERIQUE

Žilinský kraj

71 164,00 €

2017-3-SK02-KA135-001598

EVS as a unique tool for a
personal growth

Ekumenická rada cirkví v SR

Bratislavský kraj

0,00 €

2017-3-SK02-KA135-001501

Hands Up for Volunteering

Bratislavske dobrovolnicke centrum
(Bratislava Volunteer Centre)

Bratislavský kraj

0,00 €

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

Názov projektu

2017-3-SK02-KA105-001574

Kam vedie nacionalizmus a
extrémizmus?

2017-3-SK02-KA105-001539

Story is the Key

Žiadateľ

Rozpočet

Popis podporeného projektu

Bratislvaský kraj

40 195,00 €

Mobilita pracovníkov s mládežou Centra pre európsku politiku je projekt prichádzajúci s inovatívnou myšlienkou
zamerania sa na iný príbeh radikalizmu a etnického násilia: balkánsky konflikt. Do projektu sú zapojené 4 krajiny:
Slovensko, Česká republika, Chorvátsko a Bosna a Hercegovina. Cieľom projektu je oboznámiť pracovníkov s mládežou
v SR a ČR s balkánskym konfliktom, podporiť vznik účinných vzdelávacích programov pre mladých v SR a ČR na
predchádzanie radikalizácie mladých a zlepšiť viditeľnosť miest pamäti balkánskeho konfliktu. Aktivity budú prebiehať
od apríla do novembra 2018. Projektu sa dokopy zúčastní 30 pracovníkov s mládežou.

Agentúra rozvoja turizmu, kultúry, remesla, Banskobystrický
umenia a harmónie
kraj

28 505,00 €

Projekt je zameraný na rozvoj kompetencií pracovníkov s mládežou. Je určený pre 30 účastníkov z 11 európskych krajín
sa bude konať od 19. do 26. mája 2018 v obci Prenčov pri Banskej Štiavnici na Slovensku. Využíva inovatívne metódy v
neformálnom vzdelávaní: osobný rozvoj, rozvoj podnikateľského myslenia; rôzne metódy storytelllingu,
sebaprezentácia, prezentácia biznis produktu, príprava na pracovný pohovor, world cafe, gamifikácia atď.

Centrum pre európsku politiku

Kraj

2017-3-SK02-KA105-001523

Coach the change

YouthWatch

Bratislvaský kraj

28 168,00 €

Projekt mobility pracovníkov s mládežou vedený vo forme školenia pozostáva z troch aktivít. Jedným z hlavných cieľov
projektu je príprava organizácií a pracovníkov s mládežou v nich pôsobiacich na inovatívny manažment, v nadväznosti
na nové trendy v oblasti mládeže a práce s ňou. Jednotlivé aktivity na seba chronologicky nadväzujú. Do projektu sú
zapojené 3 krajiny: Slovensko, Poľsko a Česko pričom všetky majú bohaté skúsenosti s prácou s mládežou. Všetkých
aktivít sa spolu zúčastní 62 účastníkov. Aktivity projektu budú prebiehať v apríli 2018.

2017-3-SK02-KA105-001593

Empowering Those on the Field

Via Nova - ICS

Bratislvaský kraj

24 658,00 €

Projekt „Empowering Those on the Field“ je zameraný na pracovníkov s mládežou. Do školenia je zapojených 10
partnerských organizácii. Prebehnúť má v Gruzínku a zúčastní sa ho dokopy 34 pracovníkov s mládežou. Termín
konania projektu je apríl 2018. Hlavnými témami projektu sú transformácia konfliktov, identita a podoby rôznorodosti.

2017-3-SK02-KA105-001561

Colors of diversity

SOCIAL INNOVATION AND
ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT
ASSOCIATION OF SLOVAKIA

Trenčiansky kraj

19 265,00 €

Projekt je mládežníckou výmenou medzi mladými vedúcimi a pracovníkmi s mládežou. Počet účastníkov 27 z 8 krajín.
Projekt bude prebiehať v marci a máji 2018. Témou projektu je interkultúrne vzdelávanie a podpora európskych
hodnôt. Projekt sa má realizovať na Slovensku. Využíva neformálne učenie ako i nástroj Youthpass.

2017-3-SK02-KA105-001604

Y Guides

LUMINO

Nitriansky kraj

17 615,00 €

Projekt mobility pracovníkov s mládežou predkladá organizácia LUMINO. Na projekte spolupracuje 10 partnerov
(Grécko, Litva, Taliansko, Rakúsko, Česko, Poľsko, Portugalsko, Španielsko, Cyprus a Maďarsko) a plánovaných je
celkovo 25 účastníkov. Projekt má prebehnúť v marci 2018 a miestom konania je Slovensko. Projekt sa zameriava na
zvyšovanie schopnosti pracovníkov s mládežou koučovať a viesť mladých ľudí, aby úspešne vstúpili na trh práce a boli
odolnejší voči prekážkam, ktoré ich tam čakajú. Projekt má prebehnúť v marci 2018 a miestom konania je Slovensko.

2017-3-SK02-KA105-001533

"Medart v živote"- neformálne
vzdelávanie pracovníkov s mládežou

Divadlo bez domova

Bratislvaský kraj

17 075,00 €

Projekt nadväzuje na podporený projekt Erasmus + z roku 2015. Výstupy z uvedeného projektu plánuje žiadateľ šíriť
medzi ďalšie osoby- pracovníkov s mládežou, ktorí by mali získane skúsenosti využiť pri práci s mládežou, ktorá sa
dostáva do náročných životných situácii. Partnerské organizácie sú Španielsko, Portugalsko, Česko, Slovensko, Cyprus a
Turecko. Ide o vzdelávanie pracovníkov s mládežou. Projekt je určený pre 22 účastníkov a uskutoční sa v marci 2018.

2017-3-SK02-KA105-001506

Get Your Dream Job

OBCIANSKY SPOLOK

Banskobystrický kraj

0,00 €

Kľučová akcia 1 - Mobilita pre pracovníkov s mládežou
2017-3-SK02-KA105-001576
2017-3-SK02-KA105-001512

Through the Outdoor Experiential
Learning to the Best of You(th)
Youth Empowerment through
Kinesthetic Learning

Slovensky skauting 3. Zbor Anicky a Borivoja
Uhrovych Kezmarok

Prešovský kraj

0,00 €

Youth Bridges

Nitriansky kraj

0,00 €

Nitriansky kraj

0,00 €

Trnavský kraj

0,00 €

2017-3-SK02-KA105-001550

Helping youth 4 Healthy Life

2017-3-SK02-KA105-001509

Digital Youth

Pimpimpáré uzitocné vyuzitie volného casu
pre deti
Space for Youth

2017-3-SK02-KA105-001564

Outcasted Brushes

YOUTHFULLY YOURS SR

Košický kraj

0,00 €

2017-3-SK02-KA105-001551

My Career

PRO-MOVEO

Prešovský kraj

0,00 €

2017-3-SK02-KA105-001554

Smart Business Is Social Business

PRO-MOVEO

Prešovský kraj

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

Rozpočet

2017-3-SK02-KA105-001548

Developing a Deaf identity:
redefining European (deaf)
citizenship in the 21st century

Slovenska asociacia klubov mladych
nepocujucich

Prešovský kraj

0,00 €

Popis podporeného projektu

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

2017-3-SK02-KA205-001532

Názov projektu

PlaNET Social Enterprise 2.0

Žiadateľ

AGENTURA PRE ROZVOJ GEMERA

Kraj

Banskobystrický
kraj

Rozpočet

Popis podporeného projektu

139 531,00 €

Projekt nadväzuje na mládežnícku iniciatívu PlaNET SOEN, a vďaka jej úspešnosti sa organizácia rozhodla v tejto problematike
pokračovať ďalším projektom. Projekt je naplánovaný na dobu trvania 28 mesiacov, so začiatkom v máji 2018. Medzi hlavné ciele patrí:
podpora aktívneho sociálneho podnikania v školskom vzdelávacom systéme, zaradenie mladých ľudí z regiónu na trh práce
prostredníctvom zlepšenia ich zručností, vytvorenie strategickej spolupráce s regionálnymi orgánmi, internacionalizácia práce s
mládežou a vytvorenie nadnárodnej medzisektorovej siete sociálnych podnikov. Cieľovou skupinou sú mladí ľudia, študenti stredných
škôl vo veku 15-19 rokov zo 4 regiónov.

2017-3-SK02-KA205-001588

MAYDAI - Motivation and Youth Do an
Innovation

Rada mladeze Zilinskeho kraja

Žilinský kraj

96 010,00 €

Projekt predkladá organizácia Rada mládeže Žilinského kraja, ktorá v spolupráci s českou organizáciou Rada deti a mladeze
Moravskosliezskeho kraja plánuje zrealizovať projekt strategického partnerstva. Potrebou pre realizáciu projektu je znižujúci sa záujem
mladých ľudí o veci verejné a nízka miera aktivizácie mládeže. Cieľom projektu je identifikovanie potrieb a motivačných faktorov
mladého človeka v súvislosti so životom v komunite, vypracovanie kompetenčného profilu angažovaného mladého človeka, vytvorenie a
implementovanie vzdelávacieho modulu určeného pre pracovníkov s mládežou a mládežníckych vedúcich a vytvorenie priestoru pre
prezentáciu inovatívnych prístupov a metód v oblasti motivácie mladých ľudí. Projekt je určený pre 20 účastníkov.

2017-3-SK02-KA205-001508

Exploring supervision in youth work

YMCA na Slovensku

Žilinský kraj

91 212,00 €

Projekt strategického partnerstva je zameraný na tvorbu webovej aplikácie a akreditovaných vzdelávacích modulov, fungujúcich
prostredníctvom tejto aplikácie. Tieto budú zamerané na lepší tréning pracovníkov s mládežou a mladých lídrov a po akreditácii týchto
modelov, im budú slúžiť aj v budúcnosti.

65 390,00 €

Projektom je strategické partnerstvo, v ktorom je vedúcim partnerom organizácia zo Slovenska Človek v ohrození (PIN), aktívne
pracujúca s rómskou komunitou na Slovensku a ako partneri sú Maďarská organizácia ELMENYAKADEMIA KOZHASZNU EGYESULET (EA),
ktorá má dlhoročné skúsenosti s prácou s rómskou mládežou a aktívne implementuje program vzdelávania vo svojej krajine. Druhým
partnerom je slovenská organizácia Štúdio Zážitku - Outward Bound Slovensko o.z. (OB), ktorá má skúsenosti s outdoorovým vzdelávaní.
Partnerstvo spočíva v prepojení skúseností, vedomostí a zručností zapojených organizácií s cieľom vyškoliť 10 Trénerov pre prácu s
rómskou mládežou a súčasne vyškoliť 14 mládežníkov z rómskej komunity. Projekt bude prebiehať na Slovensku, bude trvať 12 mesiacov
vrátane prípravnej, realizačnej a hodnotiacej fázy.

2017-3-SK02-KA205-001587

2017-3-SK02-KA205-001571
2017-3-SK02-KA205-001567
2017-3-SK02-KA205-001599

Support and empower Roma Youth

Sustainable Growth for Youth-led
Organisations
Youth Business Social Profit
iCare. Youth educator and proactive peer in
digital age.

CLOVEK V OHROZENI, NO

Bratislavský kraj

PRO-MOVEO

Banskobystrický
kraj
Prešovský kraj

Digitálna inteligencia

Bratislavský kraj

0,00 €

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

Prešovský kraj

0,00 €

SKEJ -SLOVENSKA ESPERANTSKA MLADEZ

0,00 €
0,00 €

2017-3-SK02-KA205-001565

In Sport We Thrust

2017-3-SK02-KA205-001503

Think Globally Act Locally Through
Ecoliteracy

PEDAL CONSULTING SRO

Žilinský kraj

0,00 €

2017-3-SK02-KA205-001589

Like a Woman

SOCIAL INNOVATION AND
ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT
ASSOCIATION OF SLOVAKIA

Trenčiansky kraj

0,00 €

2017-3-SK02-KA205-001499

Inklúzia mladých ľudí prostredníctvom
inovatívnych prístupov v neformálnom
vzdelávaní

Statny pedagogicky ustav

Bratislavský kraj

0,00 €

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

Rozpočet

2017-3-SK02-KA347-001526

Participácia v praxi - mladí vo svojom
meste

Združenie informačných a poradenských
centier mladých v Slovenskej Republike

Trenčiansky kraj

46 800,00 €

2017-3-SK02-KA347-001505

Participácia v praxi

silnejsí-slabsím

Trenčiansky kraj

30 520,00 €

2017-3-SK02-KA347-001580

VYD- Village youth in dialogue

Asociacia krajskych rad mladeze

Trnavský kraj

46 815,00 €

Viac ako vzdelanie, o.z.

Bratislavský kraj

0,00 €

Od emócií k poznaniu, n.o.

Bratislavský kraj

0,00 €

Rada mládeže Slovenska

Bratislavský kraj

0,00 €

Per Aspera Ad Astra (Cez prekážky ku
hviedzam)
Diskutuj s nami o spoločenskej
2017-3-SK02-KA347-001578
zodpovednosti krajiny
Štruktúrovaný dialóg - kvalitatívny panel
2017-3-SK02-KA347-001601
mladých
2017-3-SK02-KA347-001560

Popis podporeného projektu
Projekt pod názvom Participácia v praxi si podáva organizácia ZIPCEM, ktorá má bohaté skúsenosti v oblasti práce s mládežou ako aj samotným
štruktúrovaným dialógom. Do projektu bude celkovo zapojených 335 účastníkov z radov mládeže a osôb s rozhodovacou právomocou. Aktivity
budú prebiehať počas roku 2018. Projekt je rozdelený do troch aktivít venujúcich sa: diskusným stretnutiam, školeniu ambasádorov
štruktúrovaného dialógu, príprave verejných činiteľov a samotnému dialógu oboch cieľových skupín. Hlavným cieľom projektu je prostredníctvom
overených školení neformálneho vzdelávania a participačných metód zapojiť mladých ľudí s príslušnými zručnosťami aktívne do verejného života
Projekt Podpory reformy politík podáva organizácia Silnejší – slabším, ktorý je zameraný najmä na participáciu a spoluprácu medzi mladými ľuďmi
so zdravotným a mentálnym postihnutím, mladými ľuďmi z detských domovov a osobami zodpovednými za politiky pôsobiacimi na regionálnej a
komunálnej úrovni. Projektu sa zúčastní 20 účastníkov. Aktivity budú prebiehať v marci 2018. Cieľom je zrealizovať aktivity založené na potrebách
zapojenej cieľovej skupiny. Výstupom z projektu majú byť odporúčania od mladých ľudí smerom k politikom a aj naopak.
Projekt reaguje na potrebu vytvorenia komplexnej metodiky podľa ktorej by miestne samospráv formou štruktúrovaného dialógu vypracovali a
následne prijali strategický dokument, koncepciu rozvoja práce s mládežou v obci, ktorá by viedla ku skvalitneniu života mladých ľudí v obci. Projekt
je určený pre 8 slovenských obcí zo Slovenska s planovaným zapojením 3 častí západu, stredu a východu. Orientuje sa predovšetkým na vidiecke
oblasti, vidiecku mládež.

