Výsledky rozhodovania o pridelení finančnej podpory k predkladaciemu
termínu 1.(15).2.2018*
*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

2018-1-SK02-KA105-001678

Experience2Go

Nadácia Krajina harmónie

Žilinský kraj

29 130,00 €

Projekt "Experience2go" je mládežnícka výmena, ktorá sa bude konať v Žiline od 30. augusta do
8.septembra 2018. Do mládežníckej budú aktívne zapojení všetci partneri z Českej republiky,
Grécka, Maďarska, Nemecka, Portugalska, Slovenska, Španielska a Veľkej Británie. Mládežníckej
výmeny sa má zúčastniť 49 mladých ľudí vrátane 12 s nedostatkom príležitostí. Počas výmeny
sa bude oceňovať rôznorodosť a budú sa vyzdvihovať jedinečné zručnosti a talenty každého
účastníka. Projektom sa žiadateľ snaží vytvoriť príležitosti pre všetkých mladých ľudí, aby sa
cítili byť zapojení do aktivít bez ohľadu na svoju odlišnosť.

2018-1-SK02-KA105-001681

Say NO to addiction!

Dorkas

Prešovský kraj

19 650,00 €

Projekt mládežníckej výmeny medzi 4 partnermi. Projekt sa má realizovať na Slovensku za
účasti 32 účastníkov, ktorými sú mladí ľudia (13-16) s nedostatkom príležitostí. Hlavnou témou
projektu je NEET prevencia. Projekt sa uskutoční od 18. do 25. 8. 2018 v Zemplínskej šírave.

22 780,00 €

Predkladaný projekt je multilaterálna mládežnícka výmena, ktorá sa má uskutočniť v Gruzínsku
od 23. do 30. 6. 2018. Projekt je zameraný na prevenciu voči radikalizmu prostredníctvom
porozumenia rôznych kultúr. Aktivity projektu: workshopy, diskusie zamerané na témy ako
hodnoty, tradície, stereotypy, kultúra a pod, príprava divadelného predstavenia zameraného na
prezentáciu histórie jednotlivých kultúr, prezentácia možností v rámci E+, prezentácia
Youthpassu, simulácia zameraná na interkultúrne učenie.

2018-1-SK02-KA105-001714

2018-1-SK02-KA105-001729

2018-1-SK02-KA105-001626

2018-1-SK02-KA105-001651

2018-1-SK02-KA105-001696

2018-1-SK02-KA105-001639

Who am I and Why?

Vote for your future

Chose your party

Make human rights great again

Control – Job – Alternative

Ambasádori Tolerancie

Youth leaders of RCM

Obciansky romsky institut

Being active - main key for achievement

Patrónus

OTI Slovakia

Change Your Self

Košický kraj

Bratislavský kraj

Košický kraj

Košický kraj

Nitriansky kraj

Košický kraj

28 500,00 €

Projekt predkladá združenie, ktoré sa okrem podpory rómskej kultúry na Slovensku venuje aj
práci s mládežou v rôznych záujmových aktivitách. Predkladaný projekt je multilaterálne
výmena (SK-5, BG-5, EL-5, HR-5, LT-5, PL-5, RO-5, SE-5, IT-5, ES-5), ktorej hlavným cieľom je
prispieť k podpore participácie mladých ľudí na voľbách. Výmeny sa má zúčastniť 50 účastníkov
z 10 krajín. Aktivity projektu: simulácia zasadnutia Rady EÚ, workshopy na témy ako Aktívne
občianstvo, Trendy v mládežníckej participácii, Európa akú si želáme a pod. Projekt sa koná od
5. do 12. 8. 2018.

17 630,00 €

Mládežnícka výmena Choose your party sa zameriava na mládežnícku iniciatívu v oblasti
verejného života a politiky. Venuje sa problematike neschopnosti zaradenia mladých ľudí na
politickom spektre a ich slabého postavenia v rozhodovacích procesoch ako sú napr. voľby,
referendá, petície a podobne. Projekt sa tak isto zaoberá témou aktívneho občianstva mládeže
a iniciatívy mladých ľudí vo verejných otázkach, politike a ich účasti na nej. Obsah projektu
tvoria 3 základné piliere a tými sú: Základne pojmy v politike, Demokracia a jej nástroje ,
Populizmus, hoaxy a kritické myslenie. Projekt mládežníckej výmeny Choose your party sa
uskutoční v Júli 2018 na Slovensku. Na projekte sa stretne 32 účastníkov zo Slovenska, Poľska,
Česka a Turecka.

23 680,00 €

Mládežnícka výmena nazvaná „Make Human Rights Great Again“ bude trvať 8 dní a bude sa
konať od 10.9.2018 do 18.9.2018 v horských oblastiach Slovenska - Vysokých Tatier vo Veľkej
Lomnici. Účastníci prichádzajú zo Slovenska, Poľska, Rumunska, Libanonu a Jordánska. Projekt
si dáva za cieľ zvýšiť porozumenie medzi majoritami a minoritami cez implementáciu mobilitu
mládeže, kde mladí ľudia s nedostatkom príležitostí budú zdieľať svoje skúsenosti.

21 725,00 €

Tento projekt umožní 35 mladým ľuďom pochádzajúcich z krajín alebo oblastí s vysokou
nezamestnanosťou ( 50 % NEET) identifikovať svoje silné a slabé stránky, pomocou
neformálneho vzdelávania budú zvyšovať svoje zručnosti, ktoré sú potrebné pre lepšie
uplatnenie na trhu práce a budú spoločne hľadať rôzne spôsoby a alternatívne cesty ako získať
prácu . Projektu sa zúčastnia mladí ľudia zo Slovenska, Litvy, Grécka, Francúzska, Talianska,
Portugalska a Španielska. Prebiehať bude od 21.7.-28.7.2018 v Nitre.

18 050,00 €

Neformálna skupina predkladá projekt s názvom "Ambasádori Tolerancie", jedná sa o projekt
mládežníckej výmeny, počas ktorej budú prebiehať aj dva workshopy od partnerov z OZ
MAREENA a FB komunity Somtu. Cieľ chce predkladateľ dosiahnuť vzdelaním, skúsenosťami a
následne zdieľaním. Mládežníckej výmeny sa zúčastní celkovo 31 mladých ľudí zo Slovenska,
Poľska, Turecka a Fínska. Bude sa realizovať na východe Slovenska v Zlatej Idke, v dátume 11.
do 18 augusta 2018.
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2018-1-SK02-KA105-001631

2018-1-SK02-KA105-001708

2018-1-SK02-KA105-001653

2018-1-SK02-KA105-001695

2018-1-SK02-KA105-001659

2018-1-SK02-KA105-001728

2018-1-SK02-KA105-001666

Environmental Literacy for Youths in 21st
Century: Go to green team together

Cesta do budúcnosti

We have rights. Humans

Európa, miesto pre každého

Všetko pre mládež - Lepšie programy pre
sociálne slabú mládež

Youth for Social Entrepreneurship

Sprav to pre seba

BIOSPEKTRUM OBCIANSKE ZDRUZENIE

Centrum volneho casu

Thalia Teatro

IPCR RS

SPOKOJNOST - centrum socialnych sluzieb, n.o.

Youth for Equality

DUAL

Košický kraj

Prešovský kraj

Banskobystrický kraj

Banskobystrický kraj

Trenčiansky kraj

Trnavský kraj

Trenčiansky kraj

17 163,00 €

Projektom je mládežnícka výmena, ktorej sa zúčastní 8 účastníkov vo veku 16 – 30 rokov + 1
líder za každú krajinu + 1 koordinátor za predkladajúcu/koordinujúcu organizáciu. Zapojené
skupiny sú zo Slovenska, Bulharska a Malty (spolu 24 účastníkov a 4 lídri). Po dobu 8
programových dní sa budú venovať Environmentálnej problematike a vzťahu medzi životným
prostredím a ľudským životom. Ďalšie vzdelávacie ciele výmeny sú rozširovanie poznatkov v
oblasti environmentálnej gramotnosti, lepšie zdieľať nápady a skúsenosti z rôznych miest /
kultúr bez predsudkov, rozvíjať zručnosti v tímovej práci s medzinárodnými zmiešanými
skupinami, participatívne zručnosti, systémové myslenie, myslenie v kontexte, plánovacie a
implementačné zručnosti, jazykové kompetencie... Projekt bude prebiehať na Slovensku od 2.
do 9. 7. 2018.

11 380,00 €

Projektom je mládežnícka výmena. Mládežníckej výmeny, ktorá bude trvať 8 programových dní
(23.-31. 8. 2018), sa zúčastnia mladí ľudia zo Slovenska, Slovinska a Talianska vo veku 1419crokov. Za každú krajinu sa zúčastní 6 účastníkov + 1 líder zo Slovinska, 1 líder z Talianska a 2
lídri zo Slovenska ako hosťujúcej krajiny. Predpokladané vzdelávacie výstupy projektu sú rozvoj
schopnosti organizovať, viesť aktivity, komunikovať s partnermi, odborníkmi v oblasti migrácie
a interkultúrneho učenia sa, schopnosť zbierať, selektovať a triediť materiál, články súvisiace s
témou projektu, schopnosť prezentovať svoju myšlienku (aj na verejnosti), pracovať v tíme,
riešiť problémy a konflikty...

24 400,00 €

Talia Teatro z Budče predkladá projekt medzinárodnej výmeny mládeže s názvom We have
rights. Humans. V Banskej Štiavnici sa od 10. do 18. decembra 2018 stretnú mladí ľudia vo veku
18 -26 rokov zo šiestich krajín. Vzdelávacie výsledky sú zamerané na rozvoj kľúčových
kompetencií Európskeho referenčného rámca. Projekt obsahuje prvky inovatívnosti, tému
rozvíja prostredníctvom drámy a improvizácie.

15 680,00 €

Projekt Európa,miesto pre každého je mládežnícka výmena pre 32 mladých účastníkov vo veku
16 - 22 rokov zo Slovenska,Bulharska, Rumunska a Maďarska. Účastníkmi budú mladí ľudia s
nedostatkom príležitostí, zo sociálne slabého prostredia, deti migrantov, Rómovia a aj mladí
ľudia, ktorí sú členmi majority. Uskutoční sa od 16. - 22. 7. 2018 v Obručnej, v okrese Rimavská
Sobota. V medzinárodnom prostredí budú hľadať podobnosť a odlišnosti v postojoch mladých
ľudí k migrantom a iným etnickým menšinám, učiť sa tolerovať odlišnosť a chápať ju ako
príležitosť k vlastnému obohateniu.

22 080,00 €

Predkladateľ projektu "Všetko pre mládež - Lepšie programy pre sociálne slabú mládež ,"
organizácia SPOKOJNOSŤ – centrum sociálnych služieb, n.o., plánuje spolu so svojimi partnermi
MOJE KRZYSZKOWICE Poľsko a KreBul, o.p.s. Česká republika zorganizovať mládežnícku výmenu
pre minimálne 40 mladých ľudí zo sociálne slabých rodín a mládež s nedostatkom príležitostí,
vrátane rómskej komunity. Cieľom výmeny je zlepšenie úrovne kľúčových kompetencií najmä v
oblasti regionálnej a environmentálnej výchovy mládeže v nadväznosti na potravinovú
sebestačnosť, samozamestnanie a podnikanie.

18 750,00 €

Projekt mládežníckej výmeny pod názvom „Youth for Social Entrepreneurship“ predkladá
organizácia „Youth for Equality“. Hlavnou témou výmeny je sociálne podnikanie a uskutoční sa
na Slovensku, v Trnave, od 3.9.2018 do 9.9.2018. Zapojí 36 mladých ľudí vo veku 18-26 rokov
zo 6 krajín: Slovenska, Litvy, Bulharska, Grécka, Španielska, Turecka. Projekt mládežníckej
výmeny má charakter interaktívneho školenia pre nezamestnaných mladých ľudí. Zámerom
projektu je dať účastníkom inšpiráciu ako sa uplatniť na trhu práce prostredníctvom sociálneho
podnikania.

15 300,00 €

Projekt je medzinárodná mládežnícka výmena pod názvom „Sprav to pre seba“, kde sa stretnú
mladí ľudia z Čiech a zo Slovenska (15 účastníkov + 2 lídri za každú krajinu). Výmena sa bude
konať na Slovensku, v Martine, od 21.6.2018 do 30.6.018. Cieľom projektu je počas 10 dní
strávených na Slovensku rozšíriť svoje kompetencie v oblasti zdravého životného štýlu (zdravej
výživy, pohybu/športu a regenerácie) a v oblasti komunikačných a prezentačných techník.
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2018-1-SK02-KA105-001662

Spoznávaním kultúry odbúravame
predsudky

Zdruzenie za integraciu Rómov

Banskobystrický kraj

18 900,00 €

Projekt je venovaný medzinárodnej výmene rómskej a nerómskej mládeže vo veku 14 - 26
rokov (12 dní, 30 účastníkov z ČR a SR, predtým APV). Cieľom je neformálne vzdelávanie
mladých ľudí zo zámerom spoznania rómskej histórie s akcentom na budovanie partnerstva. Ide
o projekt zameraný na uvedomenie si spolupatričnosti k rómskemu etniku. Projekt je plánovaní
v čase od 9. do 20. 8. 2018.

2018-1-SK02-KA105-001688

Stay Cool

Obcianske zdruzenie Innovus

Banskobystrický kraj

29 060,00 €

Projekt „Stay Cool“ je mládežnícka medzinárodná výmena pre 36 účastníkov (18-25 rokov) z
troch partnerských krajín – Slovenska, Litvy a Estónska, ktorá sa uskutoční od 10. do 19. 8.
2018. Témou je mediácia ako dôležitá kompetencia, prvý spôsob riešenia konfliktov v civilnom
aj pracovnom živote, jej predstavenie, nástroje a získanie dôležitých skúseností pre používanie.

44 070,00 €

Do projektu mládežníckej výmeny realizovanej v lokalite Vysokých Tatier sú zapojené dve
organizácie. Žiadajúcou organizáciou je slovenský S.P.A.C.E. pôsobiaci v Košiciach. Partnerom je
česká organizácia Mladiinfo CR Z.S. Projekt je zameraný na znevýhodnenú skupinu mladých ľudí
žijúcich v detských domovoch. Tématické zameranie projektu je na finančnú gramotnosť a
kritické myslenie. Projekt pozostáva z dvoch na seba nadväzujúcich aktivít, ktorých sa spolu
zúčastní 78 účastníkov.
Projekt mládežníckej výmeny podporuje inklúziu hendikepovaných a nehendikepovaných
mladých ľudí prostredníctvom rôznych workshopov. Jedným z nástrojov je tanec zmiešaných
párov, ktorý napomáha zblíženiu ľudí. Mládežnícka výmena zahŕňa mladých ľudí s Poľska,
Belgicka a Slovenska (koľko hendikepovaných a koľko nehendikepovaných). Bude sa konať na
Slovensku, v Ružomberku, od 25.8.2018 do 31.8.2018 Projekt sa zaoberá potrebou a
zlepšovania kvality života zdravotne postihnutých ľudí. Hlavným cieľom projektu je prepojiť svet
väčšinovej mládeže so svetom znevýhodnenej mládeže.

2018-1-SK02-KA105-001694

Je to na nás II

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

2018-1-SK02-KA105-001636

Späť ku koreňom

TK DANUBE

Bratislavský kraj

35 400,00 €

2018-1-SK02-KA105-001658

Work Hard Play Soft

OBCIANSKY SPOLOK

Banskobystrický kraj

0,00 €

2018-1-SK02-KA105-001730

Critical thinking

Prešovský kraj

0,00 €

2018-1-SK02-KA105-001737

“Creating Good Work”

Expression o.z.
Zdruzenie Mladych Madarských Podnikatelov na
Slovensku o.z. -Szlovákiai Magyar Fiatal
VállalkozókSzövetsége p.t.

Košický kraj

0,00 €

2018-1-SK02-KA105-001657

Marketing and Freelancing 4 Youth

OBCIANSKY SPOLOK

Banskobystrický kraj

0,00 €

2018-1-SK02-KA105-001739
2018-1-SK02-KA105-001732
2018-1-SK02-KA105-001757
2018-1-SK02-KA105-001726
2018-1-SK02-KA105-001649
2018-1-SK02-KA105-001664

V jednote je sila
Ready for Future Europe
Future? We need the KEY!
Digital graphics easily
Youth for their regions
Step close to Europe

Mladez element Buducnosti
Komunitná nadácia Bardejov
Detská organizácia FÉNIX, o.z
Klub vzdelania, o.z.
EDU 4 U
unstoppable

Košický kraj
Prešovský kraj
Bratislavský kraj
Nitriansky kraj
Košický kraj
Košický kraj

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

2018-1-SK02-KA105-001677

Tancom a spevom po Európe

Dedinska unia helpianskych aktivistov o.z.

Banskobystrický kraj

0,00 €

2018-1-SK02-KA105-001707
2018-1-SK02-KA105-001683
2018-1-SK02-KA105-001628
2018-1-SK02-KA105-001646

Zoči - voči
Be Human
Help me to help you
Lets free our minds from prejudices!

FOCUSDCA
Youth care
ROMANE JILE
MLADIINFO SLOVENSKO

Trenčiansky kraj
Košický kraj
Nitriansky kraj
Bratislavský kraj

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

2018-1-SK02-KA105-001725

Say no to youth unemployment!

Obcianske zdruzenie Innovus

Banskobystrický kraj

0,00 €

2018-1-SK02-KA105-001724
2018-1-SK02-KA105-001675

Media Behind the Scenes
Step closer, we´re gonna try science!

Europsky Dialog
Youth leaders of RCM

Trnavský kraj
Košický kraj

0,00 €
0,00 €

2018-1-SK02-KA105-001689

Effective communication of young people

Obcianske zdruzenie Innovus

Banskobystrický kraj

0,00 €

2018-1-SK02-KA105-001716
2018-1-SK02-KA105-001727
2018-1-SK02-KA105-001744

Všetci sme ľudia
Saving the environment
ECO ENTREPRENEUR

Mladeznicky parlament Stara Lubovna
Klub vzdelania, o.z.
Space for Youth

Prešovský kraj
Nitriansky kraj
Trnavský kraj

0,00 €
0,00 €
0,00 €
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2018-1-SK02-KA105-001667
2018-1-SK02-KA105-001632

2018-1-SK02-KA105-001685

Choose it right for yourself
Spolu a zdravo - Buďme fit spoločne
Cross-cultural connections and
understanding
The miracle of water: question of climate
changes.
Soví OWLish 2018

2018-1-SK02-KA105-001673

Whispers from Mountains

2018-1-SK02-KA105-001718
2018-1-SK02-KA105-001637

2018-1-SK02-KA105-001742

Tučný svet
The impact of the media and the Internet on
2018-1-SK02-KA105-001719
us
2018-1-SK02-KA105-001712
HUNGRY FOR CHANGE
2018-1-SK02-KA105-001645
Connecting through nature

Europania proti prudu
SPORTOVA AKADEMIA Trencianske Teplice

Košický kraj
Trenčiansky kraj

0,00 €
0,00 €

Nadácia Baden-Powella

Banskobystrický kraj

0,00 €

YouthGO

Žilinský kraj

0,00 €

Slovensky skauting, Vychodoslovenska oblast

Prešovský kraj

0,00 €

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

0,00 €

Be wise

Košický kraj

0,00 €

Pomocná ruka

Banskobystrický kraj

0,00 €

Slovak Progressive Youth
Horolezecky klub Univerzita Kosice

Košický kraj
Košický kraj

0,00 €
0,00 €

2018-1-SK02-KA105-001663

The Bridges: from yesterday to tomorrow.

YouthGO

Žilinský kraj

0,00 €

2018-1-SK02-KA105-001652
2018-1-SK02-KA105-001721
2018-1-SK02-KA105-001720

Theatre echoes beyond words
Green power
Raise up your cultural heritage

Mladeznicke zdruzenie VIBE
Youth for Equality
La gente del cambio

Trnavský kraj
Trnavský kraj
Košický kraj

0,00 €
0,00 €
0,00 €
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KA1 - Dobrovoľnícke aktivity
Číslo projektu

Názov projektu

2018-1-SK02-KA125-001655

Happy library and happy office in Nizhny
Novgorod

2018-1-SK02-KA125-001630

2018-1-SK02-KA125-001679

2018-1-SK02-KA125-001682

2018-1-SK02-KA125-001751

2018-1-SK02-KA125-001741

2018-1-SK02-KA125-001684

Volunteering as a tool for self-development and
solidarity in a diverse environment

Forgotten but proactive

Happiness Generator

Malý Berlín - kultúrne centrum 2018/2019

Spoznaj a zaži

Different, not less

Žiadateľ

MLADIINFO SLOVENSKO

Ekumenická rada cirkví v SR

MLADIINFO SLOVENSKO

Kraj

Bratislavský kraj

Bratislavský kraj

Bratislavský kraj

Spolocnost na pomoc osobam s autizmom Bratislavský kraj

Publikum.sk

Spolocenstvo evanjelickej mladezeoblastné centrum

Trnavský kraj

Žilinský kraj

Spolocnost na pomoc osobam s autizmom Bratislavský kraj

Rozpočet

Popis podporeného projektu

14 000,00 €

Projekt sa bude realizovať v ruskom Nižnom Novgorode. Dvaja slovenskí dobrovoľníci sa budú podieľať na
činnosti organizácie SFERA a novgorodskej regionálnej knižnici pre deti. Cieľom projektu je podpora
mládežníckych medzinárodných projektov neformálneho vzdelávania pre mládež. Projekt podporuje
angažovanosť aktívnych občanov spoločnosti a zlepšenie porozumenia a informovanosti účastníkov o
iných kultúrach a krajinách. Projekt bude prebiehať od septembra 2018 do júla 2019.

134 638,00 €

Ekumenická rada cirkví SR si podáva projekt ako koordinačná organizácia, bude riadiť projekt a
spolupracovať s hosťujúcimi organizáciami (6 partnerov v Bratislave a 4 organizácie na iných miestach
Slovenska). Projekt plánuje zapojiť 15 dobrovoľníkov, mladých ľudí z rôznych krajín EÚ s rôznym sociálnoekonomickým zázemím, ochotných sa učiť a byť viac nezávislý a istý tým, že žije a pracuje v cudzej krajine
a zdieľa priestor s ostatnými mladými ľuďmi. Dobrovoľníci budú mať dlhodobú EDS (11-12 mesiacov) a
budú pridelení na stáže, ktoré pracujú s rôznymi cieľovými skupinami - mentálne a telesne postihnuté
osoby, deti, mládež, mládež, starší ľudia, Rómovia atď. v rôznych oblastiach a rozvíjať rôzne zručnosti; ich
aktivity budú zamerané na jednotlivcov alebo skupinu, napr. sprievodných klientov, sociálnej práce,
vzdelávania alebo prípravy a realizácie rôznych aktivít s pridanou hodnotou, ktorá sa líši od dennej rutiny
klientov. Projekt má v úmysle spolupracovať so svojimi dlhodobými vysielajúcimi partnermi, ako aj
novými z Talianska, Grécka, Nemecka, Francúzska, Španielska a Rakúska.

12 924,00 €

Dobrovoľnícky projekt so zapojením 4 partnerov z krajín programu (Česká republika, Fínsko, Rumunsko a
Španielsko) – skupinové dobrovoľnícke aktivity pre 16 dobrovoľníkov, po 4 z každej zapojenej krajiny (CZ,
SU, RO, ES) v trvaní 10 mesiacov so začiatkom od 01.5.2018. Všetky skupinové dobrovoľnícke aktivity sú v
trvaní 21 dní. Zámer projektu je prispieť ku zníženiu odlivu mladých ľudí z regiónov a pomôcť aktivizovať
mladých ľudí z regiónov ohrozených vyľudňovaním.

9 488,00 €

V projekte Happiness Generator ide o krátkodobé hosťovanie dobrovoľníkov organizáciou SPOSA(14
dní+cesta v júli 2018). Ide o 12 mladých ľudí, zo štyroch krajín (Francúzsko, Taliansko, Arménsko a
Gruzínsko), z toho jedna dobrovoľníčka je postihnutá autizmom, ktorá príde so sprievodom. Hlavným
výstupom projektu je príprava a následné uskutočnenie letného kempu pre ľudí postihnutých autizmom.
Cieľom projektu je skvalitniť život ľudí s autizmom, inklúzia ako aj multikultúrny dialóg.

9 573,00 €

Predkladateľom projektu s názvom Malý Berlín - kultúrne centrum 2018/2019 je občianske združenie
Publikum.sk, ktoré pripravuje množstvo kultúrnych a umeleckých podujatí v Trnave. Centrum bude
hosťovať dobrovoľníčku zo Srbska počas 12 mesiacov. Cieľom projektu je vznik a rozvoj filmovej osvety v
Trnave, príprava filmových workshopov zameraných na mládež, organizácia filmových večerov alebo
komunitná práca so Srbskou komunitou trvale pôsobiacou a pracujúcou v Trnave.

34 004,00 €

Projekt „Spoznaj a zaži“ je realizovaný Spoločenstvom evanjelickej mládeže (SEM), za účelom hosťovania 4
dobrovoľníkov/dobrovoľníčok z Nemecka. Celková doba trvania projektu je 24 mesiacov, kde
dobrovoľníci/dobrovoľníčky sú rozdelené do párov po 11 mesiacoch so začiatkom projektu 1.9. 2018.
Miesto realizácie je oblastné centrum SEM v Dolnom Kubíne. Cieľom projektu je multikultúrne učenie so
zreteľom na mladých vo veku 18 až 21 rokov, primárne na absolventov stredných škôl v období pred
vysokou školou so snahou o nadobudnutie nových praktických skúseností. Budú sa podielať na aktivitách
v centre, workshopoch, športových aktivitách, prednáškach a pod. Projekt sa zaoberá témami ako sú:
Európske občianstvo, Európske povedomie o demokratickom živote, mládež a štúdium a výučba cudzích
jazykov.

28 113,00 €

V projekte "Different, not less" ide o hosťovanie troch dobrovoľníkov z Grécka, Gruzínska a Francúzska v
organizácii SPOSA. Hlavnou činnosťou organizácie je sociálna práca s ľuďmi postihnutými autizmom.
Dobrovoľníci budú participovať na každodenných aktivitách a živote klientov a budú mať možnosť
preniknúť hlbšie do tejto problematiky. Okrem "day to day" činností sa budú podielať aj na príprave a
priebehu podujatí organizácie SPOSA, administrovaní sociálnych médií a pod. Dobrovoľníci budú vybratí
na základe ich záujmu o danú problematiku. Dobra trvania projektu je 21 mesiacov, kde každý z
dobrovoľníkov bude v organizácii 12 mesiacov.

Kľučová akcia 1 - Európska dobrovoľnícka služba
2018-1-SK02-KA125-001709

Pathfinder

2018-1-SK02-KA125-001640

Práca s deťmi a mládežou v centre voľného
času.

Centrum volneho casu

Prešovský kraj

27 628,00 €

2018-1-SK02-KA125-001642

Budujeme komunity pokračuje

Obcianske zdruzenie STOPY

Žilinský kraj

5 027,00 €

2018-1-SK02-KA125-001676

On the way towards self-sufficiency

o.z. Bylinka

Banskobystrický
kraj

12 480,00 €

2018-1-SK02-KA125-001700

Zelená budúcnosť - aktívne miestne komunity

Zdruzenie Slatinka

Banskobystrický
kraj

0,00 €

2018-1-SK02-KA125-001748

Veľkolélske dobrodružstvo

Bratislavske regionalne ochranarske
zdruzenie - BROZ

Bratislavský kraj

0,00 €

2018-1-SK02-KA125-001670

Dá sa to aj inak - edukácia cez internet

E@I

Trenčiansky kraj

0,00 €

2018-1-SK02-KA125-001665

EVS- Chance for change

Obcianske zdruzenie Kvas

0,00 €

2018-1-SK02-KA125-001660

Živá história

Centaurus, obcianske zdruzenie

Trnavský kraj
Banskobystrický
kraj

Obcianske zdruzenie Sverzovka

Prešovský kraj

2 411,00 €

0,00 €

Dobrovoľnícky projekt so zapojením partnerov z krajiny programu (Taliansko) pre 1 dobrovoľníčku zo SR v
trvaní 6 mesiacov so začiatkom od 01.5.2018. Projekt zahŕňa jednu dobrovoľnícku aktivitu, ktorá je v
trvaní 59 dní. Zámer projektu je posilnenie kapacít dobrovoľníčky a rozvoj jej sociálneho kapitálu. Žiadateľ
vystupuje v role vysielajúcej a koordinujúcej organizácie, dobrovoľnícka aktivita prebehne v Taliansku.
Projekt predpokladá prípravnú návštevu (APV).
Projekt sa bude realizovať prevažne v Centre voľného čas v Starej Ľubovni, kde sa budú realizovať
pravidelné aktivity a krúžková činnosť. Časť aktivít sa bude realizovať v mestách Poprad a Prešov. Cieľom
projektu je poskytnúť mladým ľuďom s nedostatkom príležitosti podporu, skúsenosť, zručnosť v oblasti
práce s deťmi a mládežou. Európskej dobrovoľníckej služby sa zúčastnia traja dobrovoľníci z Nemecka,
Chorvátska a Portugalska.
Projekt Európskej dobrovoľníckej služby podáva OZ Stopy a jeho ambíciou je podporiť rozvoj a budovanie
komunít v meste Žilina. Aktivita je naplánovaná pre 3 dobrovoľníkov na krátkodobú službu a 5
dobrovoľníkov na dlhodobú službu. Do projektu sú zapojené krajiny: Ukrajina, Nemecko, Poľsko,
Španielsko, Česko. EDS sa bude realizovať v Komunitnom centre Reflect v meste Žilina, ktoré zastrešuje
širokú škálu aktivít pre deti, mládež a rodiny.
Dobrovoľnícky projekt so zapojením partnerov z krajiny programu (Francúzsko) pre 2 dobrovoľníkov z
Francúzska, v trvaní 10 mesiacov so začiatkom od 01.5.2018. Všetky 2 dobrovoľnícke aktivity sú dlhodobé
(245 dní). Zámer projektu je zvyšovanie povedomia o permakultúre a dobrovoľníctve a o pomoci pri
budovaní ekocentra.

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

2018-1-SK02-KA105-001746

2018-1-SK02-KA105-001691

2018-1-SK02-KA105-001736

2018-1-SK02-KA105-001680

2018-1-SK02-KA105-001755

Názov projektu

Youth Incubator

Nonviolent Communication: A Language of Life

Let´s get cross

Through the Outdoor Experiential Learning to the
Best of You(th)

Get in Touch

Žiadateľ

Domka - Association of Salesian Youth

Preles

EduEra

Slovensky skauting 3. Zbor Anicky a Borivoja
Uhrovych Kezmarok

PST - Priestor Sucasneho Tanca o.z.

Kraj

Bratislavský
kraj

Žilinský kraj

Košický kraj

Prešovský kraj

Košický kraj

Rozpočet

Popis podporeného projektu

19 830,00 €

Projekt asociácie Domka je 6-dňová mobilita pracovníkov s mládežou zameraná na projektový
manažment a sociálne podnikanie v práci s mládežou. Hlavným cieľom je rozšíriť podnikateľské
schopnosti pre dobrovoľníkov v práci s mládežou. Na dosiahnutie svojich cieľov je použitý
model sociálneho inkubátora, všetci zúčastnený sú mladí dobrovoľníci aktívni na lokálnej
úrovni. Tréning sa bude konať v Bratislave od 3. do 8. septembra 2018 a zúčastní sa ho 28
mladých ľudí z krajín Európskej únie a to: Belgicka, Nemecka, Španielska, Talianska, Malty,
Rakúska, Poľska, Ukrajiny a Slovenska. Téma projektu je jednou zo strategických aktivít Don
Bosco Youth Net.

31 801,00 €

Projekt "Nonviolent Communication: A Language of Life" pozostáva z dvoch hlavných aktivít,
školení venovaných téme nenásilnej komunikácie (NVC). Hlavnou témou je využite metódy
nenásilnej komunikácie pri práci s mládežou, najmä pri riešení konfliktov a pri predchádzaní
prejavov xenofóbie, rasizmu, intolerancie a násilného správania. Projekt je tiež príležitosťou pre
účastníkov zreflektovať si vlastné stereotypy a predsudky, naučiť sa s nimi pracovať a vedieť
pomôcť mladým ľuďom reflektovať ich vlastné predsudky. Obe aktivity sú určené pre 22
účastníkov z 8 krajín - Slovensko, Česko, Maďarsko, Rumunsko, Grécko, Španielsko, Izrael a
Holandsko. Prvé školenie s totožným názvom ako samotný projekt "Nonviolent
Communication: A Language of Life" sa uskutoční na Slovensku, v Žiline v júli 2018. Druhé
školenie s názvom "Nonviolent Communication: Deepening" sa uskutoční v Holandsku, v meste
Bergen od 28.8. do 1.9. 2018.

25 025,00 €

Hlavnou ambíciou projektu "Let's get cross!" je posilnenie vplyvu práce s mládežou a
neformálneho vzdelávania prostredníctvom medzisektorovej spolupráce. Odborný seminár sa
bude konať od 22. do 28. augusta na východe Slovenska a z hľadiska aplikovaných metód bude
mať silné črty vzdelávacieho kurzu neformálneho vzdelávania. Cieľom projektu je zlepšiť prácu s
mládežou pre 11 zapojených organizácii z 10 krajín: Rakúska, Bulharska, Dánska, Grécka,
Talianska, Portugalska, Rumunska, Španielska, Spojeného kráľovstva a Slovenska. Projekt je
postavený na kvalitnej príprave partnerstiev, predstavuje dobre postavený program ktorý
dokáže preniesť kľúčové kompetencie na účastníkov a účastníčky.

27 385,00 €

Projekt „Through the Outdoor Experiential Learning to the Best of You(th)“ predkladá Slovensky
skauting 3. Zbor Anicky a Borivoja Uhrovych Kezmarok (Slovensko) v partnerstve s 9
organizáciami z Chorvátska, Českej republiky, Estónska, Grécka, Lotyšska, Litvy, Poľska,
Portugalska a Španielska. Hlavnou aktivitou je medzinárodná výmena pracovníkov s mládežou,
ktorá zapojí 26 účastníkov z partnerských krajín, bude sa konať v Tatrách od 20.6.2018 do
28.6.2018. Hlavným cieľom je zorganizovať výcvikový kurz outdorového zážitkového
vzdelávania pre budúcich trénerov outdorových mládežníckych aktivít.

20 240,00 €

Školenie bude realizovať organizácia Priestor súčasného tanca z Košíc, spolu s partnermi zo
Španielska, Bulharska, Česka, Grécka, Maďarska, Talianska Rumunska. Zúčastní sa ho spolu 26
pracovníkov s mládežou a konať sa bude v Moravskom Lieskovom od 5.11.2018 do 11.11.2018.
Hlavnou témou projektu je Kontaktná improvizácia ako nová metóda práce s mládežou,
využiteľná najmä pri inklúzii znevýhodnených mladých ľudí alebo v témach interkultúrneho
učenia, prekonávania xenofóbie a pod.

Kľučová akcia 1 - Mobilita pre pracovníkov s mládežou

2018-1-SK02-KA105-001756

Creative learning

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

2018-1-SK02-KA105-001634

Non formal job matching

Thalia Teatro

2018-1-SK02-KA105-001733

TRAINBOW

EduEra

2018-1-SK02-KA105-001710

Dnes neformálne

Detská organizácia FÉNIX,o.z

2018-1-SK02-KA105-001692

Žilinský kraj

Banskobystrick
ý kraj

48 225,00 €

Projekt organizácie V.I.A.C je koncipovaný ako dve nadväzujúce mobility s cieľom zapojiť 60
pracovníkov s mládežou. Vychádza z potreby rozvíjať u mladých ľudí kreativitu a hľadá nové
spôsoby ako ich osloviť. Hlavným cieľom projektu je naučiť pracovníkov s mládežou, ako môžu
vo vzdelávacích procesoch rozvíjať kreatívne myslenie mladých ľudí a to prostredníctvom
designovania vzdelávacích escape roomov. Prvá mobilita je zameraná na rozvoj kreativity a
vytváranie edukačného prostredia rozvíjajúceho kreativitu ako kompetenciu, bude sa konať v
Tatrách od 4.9.2018 do 10.9.2018. Druhá mobilita je zameraná na designovanie escape roomov,
bude sa konať v Taliansku od 6.2. 2019 do 12.2.2019. Partneri projektu: Slovensko, Bulharsko,
Nemecko, Taliansko, Estónsko, Španielsko a Holandsko.

29 410,00 €

Projekt predkladá organizácia Thalia teatro. Ide o školenie pre 30 pracovníkov s mládežou a
mladých ľudí z 10 krajín: Slovensko, Poľsko, Portugalsko, Grécko, Cyprus, Litva, Taliansko,
Španielsko, Estónsko, Malta. Hlavnou témou je podpora talentov mladých ľudí na lokálnej
úrovni a ich prepojenia na pracovný trh. Projekt vzdeláva pracovníkov s mládežou v téme
podpory podnikavosti a kreativity mladých ľudí so znevýhodnením, ich kariérneho poradenstva
a samozamestnateľnosti. Výstupom bude brožúrka s metódami ku kariérnemu poradenstvu a
workshopy na miestnej úrovni. Medzi výstupy projektu budú patriť aj návrhy nových projektov
medzi zúčastnenými partnerskými organizáciami. Školenie sa bude konať v dátume 30.11.8.11.2018 v Banskej Štiavnici.

0,00 €

Connecting roots

Agentúra rozvoja turizmu, kultúry, remesla,
umenia a harmónie

Košický kraj
Bratislavský
kraj
Banskobystrick
ý kraj

2018-1-SK02-KA105-001638

IMPROVe Yourself – Improvisation Theatre as a Tool
for Personal Development and Method in Youth
Work

YouthGO

Žilinský kraj

0,00 €

2018-1-SK02-KA105-001633

Future Education

Thalia Teatro

0,00 €
0,00 €

2018-1-SK02-KA105-001743

FAIL TO RISE

SAPS, n.o.

Banskobystrick
ý kraj
Prešovský kraj

2018-1-SK02-KA105-001674

Youth Empowerment in a European Society

Prešovský kraj

0,00 €

STEP - Society for territorial progress

Prešovský kraj

0,00 €

2018-1-SK02-KA105-001687

No Silence to Things that Matter
Project Management as a tool for Youth
Development
Rise!

YOUTHFULLY YOURS SR

Theatre for Change

Thalia Teatro

2018-1-SK02-KA105-001668

Youth for Open and Tolerant Societies

2018-1-SK02-KA105-001703
2018-1-SK02-KA105-001745
2018-1-SK02-KA105-001699

Smart Business Is Social Business
DOMINOES PUZZLE
Actors of Empowerment

S.P.A.C.E. - Spolok pre aktivitu, cestovanie,
edukáciu.
PRO-MOVEO
SAPS, n.o.
EduEra

Prešovský kraj
Banskobystrick
ý kraj
Banskobystrick
ý kraj
Prešovský kraj
Prešovský kraj
Košický kraj

0,00 €

2018-1-SK02-KA105-001635

0,00 €
0,00 €
0,00 €

2018-1-SK02-KA105-001715

Youth work and the integration of young migrants

EDU 4 U

Košický kraj

0,00 €

2018-1-SK02-KA105-001702

My Career

PRO-MOVEO

Prešovský kraj

0,00 €

2018-1-SK02-KA105-001704

Living in a rush: young people and their time pace
among goals, expectations, hope and fears

CENTRUM VOLNEHO CASU STROJARENSKA

Košický kraj

0,00 €

2018-1-SK02-KA105-001713

2018-1-SK02-KA105-001672
2018-1-SK02-KA105-001701

Stepping Stones - Including the people with
disability in Labour Market
Mentors of digital literacy

STEFANI n.o.
SYTEV

Banskobystrick
ý kraj
Žilinský kraj

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

Rozpočet

Popis podporeného projektu
Projekt organizácie V.I.A.C je spoločnou iniciatívou dvoch organizácii zo Slovenska a z Česka.
Hlavným cieľom je zvýšiť kompetencie pracovníkov s mládežou malých neziskových organizácií a
lídrov neformálnych skupín v oblasti projektového manažmentu a zvýšiť ich zapojenie do výmen
pod programom Erasmus+. Projekt je tvorený ako dve na seba nadväzujúce mobility. prvou je
výmena s cieľom ukázať účastníkom a pracovníkom s mládežou, ako výmena funguje a aké sú jej
výhody. Výmena sa bude konať v Liptovskom Mikuláši na Slovensku od 19.8.2018 do 25.8.2018.
Na to nadväzuje školiaci kurz pre pracovníkov s mládežou a aktívnych mladých ľudí, kde sa
zoznámia s neformálnym vzdelávaním a pomocou projektového cyklu začnú postupne tvoriť
vlastné výmeny. Tréning sa bude konať v Českej republike od 18.11.2018 do 24.11.2018.

2018-1-SK02-KA105-001734

Bližšie svetu

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

Žilinský kraj

36 517,00 €

2018-1-SK02-KA105-001661

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

Slovenska asociacia klubov mladych
nepocujucich

Trnavský kraj

0,00 €

2018-1-SK02-KA105-001723

The Hatchet IV.

Tak, n.o.

Košický kraj

0,00 €

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

Názov projektu

Žiadateľ

2018-1-SK02-KA205-001754

Šlabikár neformálneho vzdelávania

YouthWatch

2018-1-SK02-KA205-001753

Inspire, Connect & Achieve

Obciansky spolok

2018-1-SK02-KA205-001706

Learn and Serve with Your Community

Centrum dobrovolnictva n.o.

2018-1-SK02-KA205-001738

Media Literacy Lab

INEX Slovakia - občianske združenie

Kraj

Bratislavský kraj

Banskobystrický
kraj
Banskobystrický
kraj
Bratislavský kraj

Rozpočet

Popis podporeného projektu

43 590,00 €

Ide o 10 mesačný (júl 2018 - apríl 2019) česko-slovenský projekt strategického partnerstva medzi organizáciami
YouthWatch a ANEV. V česko-slovenskom kontexte týmto projektom prinášajú metodickú príručku aj elearning, určený pre pracovníkov s mládežou, ako pripraviť, zrealizovať a správne vyhodnotiť aktivitu
neformálneho vzdelávania v práci s mládežou. Zámerom projektu je zvýšenie kvality neformálneho vzdelávania
prostredníctvom metodickej podpory pracovníkov a dobrovoľníkov v oblasti práce s mládežou. Naplánovanými
intelektuálnymi výstupmi projektu sú metodická príručka pre pracovníkov s mládežou a e-learningová
platforma.

0,00 €
0,00 €
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

2018-1-SK02-KA347-001749

Mladí inšpirujú politiku

Europsky Dialog

Trnavský kraj

0,00 €

2018-1-SK02-KA347-001750

Per Aspera Ad Astra (Cez prekážky ku
hviedzam)

Viac ako vzdelanie, o.z.

Bratislavský kraj

0,00 €

Popis podporeného projektu

