Výsledky rozhodovania o poskytnutí grantu k predkladaciemu termínu 26.4.2018*
*Tento dokument má iba informatívny charakter. Nie je použiteľný pre právne účely.

KA1-Mládežnícke výmeny
KA1 - Mládežnícke výmeny
Číslo projektu

2018-2-SK02-KA105-001795

2018-2-SK02-KA105-001796

2018-2-SK02-KA105-001854

Názov projektu

Plan for Financial Fitness

Design Thinking for You(th)

Future? We need the KEY!

Žiadateľ

Kraj

Obcianske zdruzenie Innovus

BB

Obcianske zdruzenie Innovus

BB

Detská organizácia FÉNIX,o.z

ZA

Rozpočet

Popis podporeného projektu

39 930,00 €

Projekt predkladá združenie INNOVUS z Lučenca, ktoré sa zameriava na rozvoj regiónu a znižovanie
sociálneho znevýhodnenia. Predkladaný projekt je mládežnícka výmena (SK-21, RO-18, ES-19) v trvaní 10 dní,
ktorá sa má uskutočniť pri Banskej Štiavnici. Cieľom projektu je podporiť rozvoj finančnej gramotnosti
mladých ľudí a ich zručnosti hospodáriť s vlastnými peniazmi.

38 315,00 €

Projekt Design Thinking for You(th) je mládežnícka výmena, ktorá sa bude konať v Banskej Štiavnici 9.18.novembra 2018. Za 3 krajiny (Slovensko, Rumunsko, Lotyšsko) sa zúčastní 48 účastníkov vo veku 18-24
rokov, z toho 24 účastníkov s nedostatkom príležitostí (sociálne a ekonomické prekážky) + 6 lídrov + 2
facilitátori. Cieľom je zvýšiť povedomie a kompetencie pre design thinking, zlepšiť postoj k podnikaniu
všeobecne a podporiť účastníkov pri realizácii vlastných plánov v sociálnom podnikaní. Aktivity
projektu:workshopy na design thinking, idea generating a všeobecne sociálne podnikanie, študijná návšteva v
sociálnom podniku, prieskum medzi miestnymi ľuďmi, rolová hra na určenie miesta v tíme, Fish.bowl
diskusia, tvorba podnikateľských nápadov/zámerov

15 860,00 €

Projekt plánuje zapojiť 35 mladých ľudí vo veku od 13-18 rokov zo Slovenska, Česka, Litvy, Maďarska a
Rumunska. Hlavná téma ml. výmeny je zavedenie nových gamifikačných postupov do práce v organizácií a
výchova k aktívnej občianskej spoločnosti. Počas výmeny sa bude spoločne vytvárať nová hra/nástroj. Závery
zo školenia budú zozbierané a verejne dostupné, mladý ľudia si ich tiež odnesú do svojich organizácií, kde by
postupy mali začať užívať.Projekt sa uskutoční v Tatranskej Lomnici od 17. do 23. 8. 2018.

2018-2-SK02-KA105-001857

In Memoriam: Word

Poton

NR

32 780,00 €

Projekt mládežníckej výmeny „In Memoriam: Word“ je odpoveďou na frustrujúce udalosti posledných
mesiacov a rokov, na silné príbehy novinárov a znepokojujúce potlačovanie slobody slova. Tridsiatka
mladých ľudí vo veku 18 až 30 rokov zo Slovenska, Českej republiky, Francúzska, Rumunska a Palestíny bude
spoločne skúmať prácu a príbehy novinárov, kauzy potláčajúce slobodu slova. Počas 14tich dní bude pracovať
na vytvorení spoločných umeleckých diel (divadlo, tanec, hudba, film), ktorými bude reflektovať ich umelecký
a občiansky postoj k téme. Mobilita sa uskutoční 1.7.2019 – 15.7.2019 v Bátovciach.

2018-2-SK02-KA105-001832

Škola demokracie 2

Regionalne centrum mladeze

TN

10 940,00 €

Projekt mládežníckej výmeny predkladá žiadateľská organizácia Regionálne centrum mládeže spolu s českým
partnerom zo Zlína. Výmena sa uskutoční v Podskalí na Slovensku a zúčastní sa jej 35 účastníkov. Hlavnými
témami sú participácia, rozvoj demokracie a rozvoj kľúčových kompetencií.

18 260,00 €

Mládežnícka výmena dvoch partnerských krajín a dvoch partnerov. Mládežnícka výmena bude trvať 9 dní a
zúčastní sa jej mládež vo veku 13-20 rokov. Výmena sa bude konať v septembri na území Slovenska v
Jasenskej doline a skupiny bude tvoriť celkovo 44 účastníkov vrátane dvoch lídrov z každej krajiny. Hlavným
cieľom projektu je predovšetkým rozvoj podnikateľských zručností a podnikavosti mládeže, ktorá je z
geograficky, ekonomicky a sociálne slabšieho prostredia. Aktivity použité počas výmeny zahŕňajú množstvo
workshopov, prezentácií, diskusií, teambuildingu, brainstormingu, skupinovej práce a rolových hier.

11 610,00 €

Projekt „The Pressing issues“ je mládežníckou výmenou, ktorú organizuje neformálna skupina mládeže v
termínoch 14. až 20. októbra v Bratislave (trvanie 7 dní a jeden deň na cestu). Do projektu sú zapojení
partneri z Chorvátska, Malty a Slovinska. Mládežníckej výmeny sa má zúčastniť 24 účastníkov, z toho 8 s
nedostatkom príležitostí. Témou výmeny je mediálna gramotnosť, úloha a fungovanie médií, moderné
konzumovanie médií a tvorba správ.

16 460,00 €

Predkladaný projekt je mládežnícka výmena, kde spolu s koordinujúcou organizáciou zo Slovenska bude
zapojené ďalšie 3 organizácie - z Litvy, Talianska a Portugalska. Hlavnými cieľmi sú: podporovať toleranciu a
porozumenie medzi mladými ľuďmi, ponúknuť mladým ľuďom z Talianska, Slovenska, Portugalska a Lotyšska,
aby sa navzájom stretli, a stali sa tolerantnejší voči ľuďom z rôznych krajín, národnostiam, náboženstvám ,
aby mladí ľudia, boli aktívnejší a zaujímali svet okolo seba, aby sa zapájali do občianskeho života ich
komunity, šíriť informácie o programe Erasmus + a jeho možnostiach pre mladých ľudí s nedostatkom
príležitostí. Projekt sa bude realizovať 8.-15.8.2018 v Čadci na Slovensku. Témy projektu: Začlenenie,
občianske zapojenie, medzikultúrne / medzigeneračné vzdelávanie.

15 035,00 €

Projekt Youth for Youth je mládežníckou medzinárodnou výmenou pre 24 mladých ľudí vo veku 15-20 rokov,
5tich tím lídrov a jedného asistenta, vrátane mladých ľudí s nedostatkom príležitostí zo 4 krajín: Slovensko,
Poľsko, Ukrajina, Česko. Nosnou aktivitou projektu je podpora podnikateľského vzdelávania, podnikateľskej
gramotnosti a podnikavosti partnerov rovnakého zmýšľania. Cieľom je umožniť mladým ľuďom zaviesť
nápady do praxe . Projekt podporuje rozvoj podnikateľských zručností mladých ľudí, zvyšovanie ich
vedomostí, zručností a kompetencií. Projekt sa uskutoční v septembri v meste Ružomberok.

2018-2-SK02-KA105-001882

2018-2-SK02-KA105-001817

2018-2-SK02-KA105-001825

2018-2-SK02-KA105-001876

Podnikajme na vidieku

The Pressing Issues

Respect for differences

Mladí pre mladých

Miestna akcna skupina Strazovske Vrchy

The Pressing Issues

TN

PO

OBCIANSKE ZDRUZENIE KERIC

ZA

Protect work

BA
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2018-2-SK02-KA105-001862

Crirical Thinking

Expression o.z.

PO

18 239,00 €

Projekt s názvom Critical Thinking predkladá OZ Expression zo Spišskej Belej. Je to mládežnícka výmena so 4
partnermi: 2 partnerské organizácie zo Slovenska a 2 z Česka. Zúčastní sa jej 22 mladých ľudí (študentov
stredných škôl) vo veku 15-18 rokov + 4 vedúci skupín + 2 školitelia. Z celkové počtu má byť 5 účastníkov,
ktorí čelia ekonomickým a geografickým prekážkam. Výmena je dvojfázova s aktívnou medzifázou: 1. časť
28.10-2.11.2018 v Novom Ústí a 2. časť 30.1 – 3.2.2019 v Ostrave. V prvej fáze sa účastníci budú vzdelávať v
téme kritického myslenia a vytvoria testovacie programy, ktoré v medzifáze budú realizovať na svojich
školách. V druhej fáze/výmene odprezentujú svoju skúsenosť a programy vylepšia aby mohli byť použiteľné
ďalej. Hlavným zámerom projektu je rozvoj kritického myslenia u mladých ľudí.

2018-2-SK02-KA105-001877

Folktazia in Spis

Folktazia

BA

20 640,00 €

Projekt mládežníckej výmeny predkladá neformálna skupina mladých ľudí Folktazia v spolupráci so skúsenými
aj novovzniknutými partnermi z Estónska, Poľska, Českej republiky a Rumunska. Týždňovej mládežníckej
výmeny sa zúčastní 40 účastníkov, z čoho viac ako 50 % budú účastníci s nedostatkom príležitostí. Nástroj, s
ktorým výmena pracuje je rozprávka, resp. príbeh, cez ktorý sa má hľadať spoločné európske kultúrne
dedičstvo. Výmena mládeže "Folktazia in Spis" spojí 40 mladých ľudí, aby pomocou rozprávok preskúmali
korene svojich kultúr a zároveň rozvíjali svoje kľúčové kompetencie, kreativitu a interkultúrny dialóg.
Spoločne pripravia rozprávkové divadelné predstavenie a video o jeho príprave. Mobilita sa uskutoční
v Bratislave v auguste 2018.

2018-2-SK02-KA105-001816

Džungľa ľudskosti

Zdruzenie

PO

20 865,00 €

Projekt predkladá OZ Apolon z Popradu, ktoré chce zorganizovať stretnutie s neformálnou skupinou 44
mladých ľudí vo veku od 18- 25 rokov, 20 zo Slovenska a 20 z Ukrajiny. Cieľom je podnietiť mladých ľudí
objavovať kultúrne dedičstvo Európy a zapájať sa do jeho zveľaďovania, zároveň posilniť v nich pocit
príslušnosti k spoločnému európskemu priestoru. Projekt sa uskutoční vo Vysokých Tatrách 11.-12. 8. 2018.

24 205,00 €

Projekt „Moving ideas forward: guidance to successful youth organisations“ je mládežnícka výmena, ktorá sa
bude konať 10.-16.12.2018 v Montenegro, Čierna Hora. Projektová žiadosť organizácie Európsky dialóg je 5mesačným projektom, v rámci ktorej sa bude realizovať 7-dňová mládežnícka výmena pre 50 účastníkov z 10
krajín zapojených do projektu (SK, GER, POR, FRA, MNG, ARM, BOS, IT, BLS, SWE). Hlavným zámerom
mládežníckej výmeny je podporiť organizácie, aby boli schopné do svojich aktivít zahrnúť viac mladých ľudí, a
aby si zlepšili kvalitu svojich každodenných činností. Projekt sa zameriava na 3 hlavné témy: udržateľný
manažment NGO, úspešný fundraising, projektový manažment a evaluácia a rozvoj medzinárodnej
spolupráce v rámci sietí a kooperácia. Medzi hlavné aktivity projektu patria: semináre, workshopy,
prezentácie, panelové diskusie, skupinová práca, výmena skúseností, hands-on learning a teda produkcia
materiálov, ktoré sa zároveň stanú jedným z výstupov projektu.

29 870,00 €

Projekt s názvom: "Creative three R's" predkladá občianské združenie Mladiinfo Slovensko so sídlom v
Bratislave. Projekt je spracovaný ako medzinárodná výmena mládeže v dvoch fázach a je zameraný na
koncepciu pravidla 3R v odpadoch hierarchia "Znížte, opätovne používajte, recyklujte" a dôležitosť
pochopenia a akceptovania tejto skutočnosti koncept ako súčasť nášho každodenného života pomocou našej
tvorivosti. V rámci výmeny mládeže "Creative three R's" sa stretnú 30 mladých ľudí zo šiestich rôznych
krajinách (Slovensko, Macedónsko, Španielsko, Maďarsko, Rumunsko a Estónsko). Prvá fáza medzinárodnej
výmeny sa uskutoční v Skopje, Macedónsko od 20.11.2018 do 27.11.2018 a druhá fáza sa bude realizovať v
Bratislave od 20.01.2019 do 27.01.2019.

44 170,00 €

Projekt “Intercultural Art & Music” je mládežníckou výmenou organizácie Občiansky Spolok, ktorá sa má
uskutočniť v obci Štiavnické Bane od 3. do 13. decembra 2018. Projektu sa zúčastnia mladí ľudia zo
Slovenska, Rumunska, Litvy, Španielska a Estónska. Cieľom projektu je rozvoj medzikultúrneho dialógu
pomocou hudby a umenia ako komunikačného nástroja, zdvíhanie povedomia o interkultúrnych problémoch
v piatich rôznych krajinách a zmena postoja voči ľuďom s iným náboženstvom, etnicitou alebo národnosťou.

31 790,00 €

Projekt „Tancom a spevom po Európe“ je mládežnícka výmena, ktorá sa uskutoční v dňoch 16. až 23.
septembra v obci Heľpa (trvanie 8 dní, plus 2 dni na cestu). Do projektu budú aktívne zapojení partneri z
Česka. Maďarska a Poľska. Témou projektu je rozmanitosť európskej kultúry, prezentácia vlastnej kultúry,
zachovávanie kultúrnych tradícii a výchova mladých ľudí v tomto duchu. Projekt odkazuje na Európsky rok
kultúrneho dedičstva, ku ktorému aj prispieva. Počas projektu sa budú mladí ľudia oboznamovať s cudzími
kultúrami i uvedomovať si vlastnú kultúru, vlastné kultúrne tradície a potrebu ich uchovávania.

10 000,00 €

Projekt Všetci sme ľudia je mládežníckou výmenou. Všeobecným cieľom projektu je porovnať postoje,
systémy, problémy a možné riešenia týkajúce sa ľudských práv v Rumunsku, Španielsku a na Slovensku.
Mládežníckej výmeny sa zúčastnia mladí ľudia vo veku 16-19 rokov. V priebehu 8 dní od 14.-21.09.2018 bude
v Starej Ľubovni 18 mladých ľudí prezentovať, diskutovať, obhajovať postoje a názory na tému ľudské práva a
ich dodržiavanie. Výstupom projektu bude video natočené účastníkmi na tému "Prečo je potrebné dodržiavať
ľudské práva."

2018-2-SK02-KA105-001829

2018-2-SK02-KA105-001780

2018-2-SK02-KA105-001814

2018-2-SK02-KA105-001845

2018-2-SK02-KA105-001844

Moving ideas forward: guidance to successful youth
organisations

Creative three R's

Intercultural Art & Music

Tancom a spevom po Európe

Všetci sme ľudia

Europsky Dialog

TT

MLADIINFO SLOVENSKO

BA

OBCIANSKY SPOLOK

BB

Dedinska unia helpianskych aktivistov o.z.

Vidiecka asociacia mladeze

BB

PO
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2018-2-SK02-KA105-001851

NatureCalling!

MOTHER FLOWER

ZA

19 975,00 €

2018-2-SK02-KA105-001813

Youth against radicalism

Thalia Teatro

BB

19 800,00 €

2018-2-SK02-KA105-001846

Zero Waste

Luminosus, n.o.

KE

13 560,00 €

2018-2-SK02-KA105-001860

Be Eco without Ego

Youth for Equality

BA

16 425,00 €

2018-2-SK02-KA105-001794

Expanding Your Mind

Obcianske zdruzenie Innovus

BB

0,00 €

2018-2-SK02-KA105-001818

Saving the environment

Klub vzdelania, o.z.

NR

0,00 €

2018-2-SK02-KA105-001801

Marketing and Freelancing 4 Youth

OBCIANSKY SPOLOK

BB

0,00 €

2018-2-SK02-KA105-001880

Choose it right for yourself

Europania proti prudu

KE

0,00 €

2018-2-SK02-KA105-001830

Nature as a teacher

Gastronomický spolok

BA

0,00 €

2018-2-SK02-KA105-001805

Don't be busy, be productive

Youth Empowerment in a European Society

PO

0,00 €

2018-2-SK02-KA105-001820

European literature on the stage

Thalia Teatro

BB

0,00 €

2018-2-SK02-KA105-001828

Život, práca a my

OZ Gulocka

NR

0,00 €

2018-2-SK02-KA105-001799

Animated Youths

OBCIANSKY SPOLOK

BB

0,00 €

2018-2-SK02-KA105-001770

Sme verní tradíciám

Spojena skola, Opatovska cesta 101, Kosice

KE

0,00 €

2018-2-SK02-KA105-001810

Stay Fit!

OBCIANSKY SPOLOK

BB

0,00 €

2018-2-SK02-KA105-001861

Building bridges

Euro-project youth group

PO

0,00 €

2018-2-SK02-KA105-001886

Green power

Youth for Equality

TT

0,00 €

2018-2-SK02-KA105-001855

ECO ENTREPRENEUR

Space for Youth

TT

0,00 €

2018-2-SK02-KA105-001878

HUNGRY FOR CHANGE

Slovak Progressive Youth

KE

0,00 €

2018-2-SK02-KA105-001836

High cost of cheap fashion

Youth Bridges

NR

0,00 €

2018-2-SK02-KA105-001790

Education Goes Environmental

PRO-MOVEO

PO

0,00 €

2018-2-SK02-KA105-001827

Klíčky podnikania

Euro-project youth group

PO

0,00 €
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Nature calling je medzinárodná mládežnícka výmena, do ktorej je zapojených 35 mladých ľudí zo 7 krajín
(vrátane Slovenska). Hlavnou témou sú klimatické zmeny a ekológia. Cieľom projektu je zvyšovať ekologické
povedomie, vzdelávať mladých o klimatických zmenách a viesť k ochrane životného prostredia. V každej
účastníckej skupine sa predpokladá zapojenie mladých ľudí, ktorí pochádzajú z geograficky a ekonomicky
znevýhodneného prostredia ( 2 za každú skupinu). Hlavnými aktivitami projektu sú diskusie, workshopy,
tvorba videa, kontakt s lokálnymi ľuďmi, zbieranie odpadkov a iné. Projekt sa uskutoční vo Vrsatskom
podhradí od 7. do 15. októbra 2018.
Projekt mládežníckej výmeny predkladá Thalia Teatro, v ktorej plánuje zapojiť študentov stredných a
vysokých škôl do aktivity s témou antiradikalizácie mládeže. Projekt sa má konať vo februári 2019 v Banskej
Štiavnici. Súčasťou aktivít je príprava maskota a komixov s cieľom priblížiť touto formou mladým ľuďom
negatívne aspekty radikalizácie voči iným kultúram a národom.
Projekt s názvom Zero Waste sa uskutoční v dátume 10.-15. 9. 2018 vo Veľkých Kapušanoch. Ide
o mládežnícku výmenu, ktorej sa zúčastnia mladí ľudia z Maďarska, Poľska a Slovenska, 12 z každej krajiny.
Cieľom projektu je zdvihnutie povedomia medzi mladými ľuďmi o environmentálnych témach a motivovať ich
ku redukcii odpadu, ktorý oni sami vyprodukujú.
5 mesačný projekt podáva organizácia Youth for Equality z Pustých Úľan. Jedná sa o organizáciu
pozostávajúcu z dobrovoľníkov a študentov ekonómie a ekológie. Projektovými partnermi sú organizácie z
Talianska, Grécka, Nemecka, Macedónska a Rumunska. Na projekte sa má zúčastniť 30 mladých ľudí zo
stredných a vysokých škôl. Hlavným zámerom projektu je posilniť ekologickú výchovu a vzdelávanie najmä u
mladých ľudí, a preto hlavnou témou tohto projektu je recyklácia a redukovanie vyprodukovaného odpadu.
Hlavnou aktivitou projektu je zorganizovanie 9-dňovej mládežníckej výmeny pre spolu 30 účastníkov zo 6
krajín, ktorá sa uskutoční od 11. do 18. septembra 2018 v Bratislave.
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2018-2-SK02-KA105-001838

When ZERO is better than ONE

Youth Bridges

NR

0,00 €

2018-2-SK02-KA105-001847

The impact of the media and the Internet on us

Pomocná ruka

TN

0,00 €

2018-2-SK02-KA105-001766

Communicating Cultures

Klub vzdelania, o.z.

NR

0,00 €

2018-2-SK02-KA105-001815

Step close to Europe

unstoppable

KE

0,00 €

2018-2-SK02-KA105-001779

"Help me to help you ,if you need "

ROMANE JILE

NR

0,00 €

2018-2-SK02-KA105-001840

Build Your Career

Mládez za Údolie Bodvy "Fiatalok a Bódva-völgyéért"

KE

0,00 €

2018-2-SK02-KA105-001881

Spolu a zdravo - Buďme fit spoločne

SPORTOVA AKADEMIA Trencianske Teplice

TN

0,00 €

2018-2-SK02-KA105-001884

In union there is strength

Mladez element Buducnosti

KE

0,00 €

2018-2-SK02-KA105-001804

Art of Thinking

Youth Empowerment in a European Society

PO

0,00 €

2018-2-SK02-KA105-001841

Find Healthier You

Youth Bridges

NR

0,00 €

2018-2-SK02-KA105-001835

Active is Attractive

Youth Europa Slovakia

TN

0,00 €

2018-2-SK02-KA105-001856

Zoči - voči

FOCUSDCA

TN

0,00 €

2018-2-SK02-KA105-001823

Diversity for YOUth

Mládez za Údolie Bodvy "Fiatalok a Bódva-völgyéért"

KE

0,00 €

2018-2-SK02-KA105-001803

Health is the Way

Youth Empowerment in a European Society

PO

0,00 €

2018-2-SK02-KA105-001765

"Chances in 21 century"

ROMANE JILE

NR

0,00 €

2018-2-SK02-KA105-001806

Embrace the World

Youth Empowerment in a European Society

PO

0,00 €

2018-2-SK02-KA105-001778

DO NOT PULL THAT KNIFE: FIRST AID 4 YOU

Active Health Care Students

KE

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

Názov projektu

Žiadateľ

Kraj

Rozpočet

2018-2-SK02-KA125-001834

Aktívni dobrovoľníci v miestnej komunite

Zdruzenie Slatinka

BB

19 920,00 €

„Aktívni dobrovoľníci v miestnej komunite“ je názov dobrovoľníckeho projektu, ktorý bude realizovať Združenie Slatinka, V rámci projektu v tejto organizácií budú 13 mesiacov pôsobiť dve
dobrovoľníčky z Ruska. Spoločným spojitkom projektu je dokument Agenda 2030, ktorá umožní dobrovoľníčkam široké možnosti zapojenia sa a získavania nových kompetencií.

Popis podporeného projektu

2018-2-SK02-KA125-001789

Let’s grow together

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

ZA

46 700,00 €

Projekt európskej dobrovoľníckej služby zapája 5 dobrovoľníkov (2 MĽSNP) z Fínska, Nemecka, Španielska, Lotyšska a Grécka. Hlavný cieľ projektu je aktivácia a motivácia detí a mládeže na Orave, boj
s xenofóbiou a predsudkami prostredníctvom interkultúrneho dialógu. Dobrovoľníci sa budú podieľať na aktivitách združenia, na príprave udalostí, prezentácií na školách, budú spravovať komunitné
centrum a budú vypomáhať v pobočke centra Europe Direct.

2018-2-SK02-KA125-001866

Rise Up

Expression o.z.

PO

19 201,00 €

Projekt s názvom Rise up predkladá OZ Expression zo Spišskej Belej. Plánuje hosťovať 2 dobrovoľníkov z Nemecko a Portugalska počas 12 mesiacov (október 2018-september 2019). Zámerom
projektu je umožniť mladým dobrovoľníkom zo zahraničia a tiež ľudom miestnej komunity získať novú, vlastnú skúsenosť s inou kultúrou. Aktivity projektu: práca v mládežníckom nízkoprahovom
klube, projektová práca na iných aktivitách s mládežou, športové a voľnočasové aktivity v miestnej komunite, realizácia vlastného projektu.

2018-2-SK02-KA125-001798

Globálne zmeny v lokálnej komunite

Miestne zdruzenie YMCA Nesvady

NR

61 828,00 €

Projekt s názvom Globálne zmeny v lokálnej komunite predkladá OZ YMCA Nesvady, ktoré je do EVS zapojené od roku 2006. V rámci projektu má byť v dvoch fázach hosťovaných 7 dobrovoľníkov z
Česka, Ukrajiny (2), Nemecka, Macedónska, Bieloruska a Rumunska. 4 dobrovoľníci od decembra 2018 do októbra 2019, 3 dobrovoľníci od októbra 2019 do septembra 2020. Aktivity dobrovoľníkov:
nízkoprahový klub pre D a M, voľnočasové krúžky, letné a zimné tábory, klub pre mamičky s deťmi, terénna práca, prednášky a diskusie na školách, doučovanie detí, klub mediálnej gramotnosti.
Žiadateľ predpokladá zapojenie dobrovoľníkov so znevýhodneého prostredia, ale zatiaľ nemá vybratých. Jednou z cieľových skupín aktivít sú aj deti a mladí ľudia so sociálne slabšieho prostredia.

2018-2-SK02-KA125-001890

Help your Future 2

Kalvársky fond

BB

56 568,00 €

Projekt Európskej dobrovoľníckej služby „Help your future 2“ predkladá skúsená organizácia v programe Erasmus+, Kalvársky fond, spolu s projektovými partnermi z Gruzínska a Ukrajiny. V projekte
Kalvárskeho fondu ide o hosťovanie 8 dobrovoľníkov z Ukrajiny a Gruzínska v 4 turnusoch. Ich aktivitami bude nielen obnova banskoštiavnickej kalvárie, sprevádzanie turistov a činnosti súvisiace s
kalváriou, ale aj organizovanie eventov pre miestnu komunitu.

2018-2-SK02-KA125-001863

Education for All

MLADIINFO SLOVENSKO

ZA

27 334,00 €

„Education for All“ je projekt na hosťovanie dobrovoľníkov, ktorý koordinuje organizácia Mladiinfo a dve hosťujúce organizácie z Bratislavy. Témou projektu je edukácia. Dobrovoľníci budú mať
možnosť pre rozvoj kompetencií, vedomostí, názorov a správania v rámci neformálneho prostredia súvisiaceho s učením, edukáciou, projektovou a eventovou organizáciou a manažmentom, tímovou
prácou a pod. Hlavným cieľom je zvýšenie zamestnateľnosti účastníkov, nakoľko budú pochádzať z krajín a regiónov so zvýšenou mierou nezamestnanosti.

2018-2-SK02-KA125-001793

Help us to serve warm coffee with our warm hearts!

Bratislavske dobrovolnicke centrum (Bratislava Volunteer
Centre)

BA

15 684,00 €

2018-2-SK02-KA125-001867

Space for culture 2018

A4 - ASOCIACIA ZDRUZENI PRE SUCASNU KULTURU

TT

36 730,00 €

2018-2-SK02-KA125-001833

Bratislava Baku

SAVIO o.z.

BA

1 816,00 €

2018-2-SK02-KA125-001858

Trees

Agentúra rozvoja turizmu, kultúry, remesla, umenia a
harmónie

BA

36 310,00 €

2018-2-SK02-KA125-001782

ALL FOR PEACE

MLADIINFO SLOVENSKO

ZA

39 840,00 €

2018-2-SK02-KA125-001888

Dá sa to aj inak - edukácia (nie len) cez internet

E@I

TN

39 580,40 €

2018-2-SK02-KA125-001865

EVS - Improve yourself

Obcianske zdruzenie Kvas

TT

17 443,00 €

2018-2-SK02-KA125-001783

UPeCe the way

Vysokoskolske zdruzenie Cesta

BB

0,00 €

2018-2-SK02-KA125-001788

Abraka dabra

Modrá Sova, o.z.

BA

0,00 €

2018-2-SK02-KA125-001781

Povedz nie závislostiam.

YMCA MZ NITRA

NR

0,00 €

2018-2-SK02-KA125-001889

Dobrovoľníctvom k rozvoju komunít

Deutsch-Slowakische Akademien a.s.

BA

0,00 €

2018-2-SK02-KA125-001859

Life close to the nature

Obcianske zdruzenie Zajezova

BB

0,00 €

2018-2-SK02-KA125-001872

Ban Cyberbullying – Upload Tolerance

Obcianske zdruzenie Kvas

TT

0,00 €

2018-2-SK02-KA125-001871

Find yourself in EVS

Obcianske zdruzenie Kvas

TT

0,00 €

Projekt „Help us to serve warm coffee with our warm hearts!“ je projektom európskej dobrovoľníckej služby, ktorý bude realizovaný so zapojením dvoch dobrovoľníkov zo Švédska a Fínska v
Bratislave v termíne od 1.9.2018 až 30.6.2019 (s trvaním projektu od 1.8.2019 do 31.10.2019). Zapojení dobrovoľníci budú pôsobiť v organizácii Quo Vadis v centre mesta, za úlohu budú mať
primárne výpomoc v kaviarni, ktorá ponúka svoje služby zdarma širokej verejnosti a mladým, spoluprácu pri implementácii nového projektu mládežníckeho klubu, v rámci ktorého budú realizovať
rôzne aktivity (prednášky, workshopy, výstavy, a pod.). Projekt kladie dôraz na podporu rozvoja zručností a skúseností dobrovoľníkov, ktorým bude zabezpečený pravidelný mentoring a podpora v
pestrom prostredí kaviarne a klubu (vrátane využitia Youthpass a slovenského systému D-zručností), ktoré kladú dôraz na rôznorodosť a rešpektovanie kultúrnych a (predovšetkým) náboženských
odlišností, keďže zapojená organizácia sa identifikuje ako kresťanská.
Projekt je dlhodobá dobrovoľnícka aktivita v rozmedzí jedného roka so začiatkom 1.8.2018. Do projektu sú zapojení 4 dobrovoľníci z krajín: Gruzínsko, Francúzsko, Bulharsko a Česko. Projekt
nadväzuje na aktivity, ktoré nastavili súčasní dobrovoľníci, ako napr. media team, či každomesačná verejná aktivita o dobrovoľníckej službe a zároveň podporuje dobrovoľníkov v tzv. osobnom
projekte, na ktorom budú počas roka pracovať. Cieľom je hosťovať štyroch dobrovoľníkov, s rôznym kultúrnym pozadím,a vytvoriť medzinárodnú komunitu, ako súčasť života priestoru A4 s
prepojením na slovenskú kultúru a organizovaním rôznych workshopov.
Projekt s názvom Bratislava Baku predkladá OZ Savio z Bratislavy, ktoré sa venuje rozvojovej spolupráci v zahraničí a vzdelávaniu k solidarite a zodpovednosti na Slovensku. Organizácia zatiaľ
dobrovoľníkov len vysielala. Predložený projekt je prvýkrát hosťovaním krátkodobej EDS, dobrovoľníčka z Azerbajdžanu príde na 2 mesiace do organizácie Domka. Dobrovoľníčka pochádza zo
znevýhodneného prostredia. Aktivity dobrovoľníčky: práca s mladými ľuďmi v mládežníckom stredisku, stretnutia rodín, diskusie o kultúrnych a náboženských rozdieloch, kurz varenia.
Projekt EDS predkladá združenie ARTKRUH z Prenčova, ktorého cieľom je podpora a rozvoj tradičných remesiel, kultúry a umenia. Predkladaný projekt navrhuje hosťovanie 4 dobrovoľníkov (IT-1, FR1, PT-2) na obdobie jedného roka. Aktivity projektu: komunitná práca, organizácia tradičných kultúrnych podujatí, permakultúra – práca v záhrade a na okolitých obydliach, práca v lokálnom múzeu,
workshopy tradičných remesiel a kurzy angličtiny pre miestnu mládež.
Projekt All for peace predkladá hostiteľská organizácia Mladiinfo Slovensko .V rámci projektu chce dať organizácia príležitosť 4 mladých dobrovoľníkom z Ruskej federácie, aby sa zapojili na 12
mesiacov do realizácie dobrovoľníckych projektov na Slovensku v Bratislave a Dolnom Kubíne . Prostredníctvom tohto projektu sa budú dobrovoľníci rozvíjať na osobnej a profesionálnej úrovni a
prispeje to aj miestnym komunitám .Dobrovoľníci budú mať šancu rozvíjať zručnosti, vedomosti, postoje a správanie v neformálnom prostredí súvisiacimi s vyučovaním, vzdelávaním, organizáciou a
riadením projektov a podujatí, tímovou prácou .
Projekt „Dá sa to aj inak – edukácia (nie len) cez internet“ je organizovaný 2 partnermi (SK, FR). Jedná sa o ročný pobyt EDS dobrovoľníkov v Slovenskej organizácii. Doba aktivity je stanovená na 368
dní, projekt je určení pre 4 dobrovoľníkov, ktorí budú zapojení do obvyklých aktivít organizácie. Témy a obsah projektu sú učenie a podpora učenia jazykov, tvorba internetových rozhraní pre učenie
sa jazykov, propagácia aktivít organizácie a realizácia medzinárodných a iných stretnutí.
„EVS - Improve yourself“ je názov projektu zameraný na európsku dobrovoľnícku službu, ktorú absolvujú 2 mladí ľudia. Jeden z Ruska a druhy z Gruzínska. 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.
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KA1-Mob. pracovníkov s mládežou
KA1 - Mobilita pracovníkov s mládežou
Číslo projektu

2018-2-SK02-KA105-001852

2018-2-SK02-KA105-001800

2018-2-SK02-KA105-001768

2018-2-SK02-KA105-001787

2018-2-SK02-KA105-001887

2018-2-SK02-KA105-001771

Názov projektu

TRAINBOW

Cesta mladého človeka - cesta Hrdinu

European Scout Agora

Stepping Stones - Including the people with
disability in Labour Market

Make it happen

United through education

Žiadateľ

Kraj

EduEra

KE

Mladeznicka organizacia Plusko

Slovenský skauting

STEFANI n.o.

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

Thalia Teatro

Strana 7

BA

BA

BB

ZA

BB

Rozpočet

Popis podporeného projektu

27 840,00 €

Organizácia EduEra predkladá projekt s názvom "TRAINBOW", ktorý vychádza z konkrétne
zadefinovaných potrieb účastníkov (pracovníkov s mládežou) a partnerských organizácií,
ktorého hlavným cieľom je medzinárodné vzdelávacie školenie (Kysak, 15.-24.10. 2018) za
účelom posilnenia kľúčových kompetencií samotných pracovníkov s mládežou využitím
metód neformálneho vzdelávania. Diverzita, ktorá bude prevládať v skupine účastníkov,
bude jedným z hlavných zdrojom pre výmenu a transfer kompetencií a taktiež bude
špeciálne pozornosť venovaná inter-kultúrnej dimenzii tohto naplánovaného projektu. Do
projektu bude zapojených až 15 krajín (34 účastníkov): Arménsko, Rakúsko, Azerbaijan,
Bielorusko, Bulharsko, Estónsko, Gruzínsko, Grécko, Malta, Moldavsko, Rumunsko, SK,
Španielsko, Dánsko a Ukrajina.

13 320,00 €

Projekt je 7 dňovým školením pre 20 pracovníkov s mládežou. Tréning by mal byť
uskutočnený v Česku, mestečko Medonosy - Osinalice v dňoch 2. - 8. 10. 2018. Do
tréningu sú zapojení partneri z CZ a SK, tréner je Bret Stephenson, autor konceptu Cesta
Hrdiny (Hero´s Journey). Autor konceptu by mal naučiť pracovníkov nové prístupy a
techniky využiteľné pri práci s dospievajúcou mládežou. Projekt má za cieľ zažiť a
následne vedieť vyškoliť mladých ľudí prostredncítvom vlastného zážitku a následných
reflexií porozumieť akým výzvam čelia z hľadiska skúseností i vývinovej psychológie.

33 950,00 €

Projekt má byť 5 dňovým školením pre 45 pracovníkov s mládežou (YW) + 5 facilitátorov,
ktorí sú prepojení na Skautské organizácie. Tréning by má byť uskutočnený v B. Štiavnici.
Do tréningu je zapojených 20 skautských partnerských organizácií, ktorý budú súčasťou
skatskej Agory - top miesta, kde sa stretávajú pracovníci s mládežou, s cieľom rozšírať,
sieťovať, a pracovať pre mládež vo veku 16 - 24 rokov (Roveri) a zapájať ich do
spoločenského a politického života.

27 840,00 €

Projekt bol inšpirovaný trénermi a účastníkmi, ktorí sa stretli počas projektu zameraného
na sociálne podnikanie v Poľsku v Októbri 2018. Mobilita sa zameriava na mladích
s nedostatkom príležitostí, sociálne podnikanie, ktoré podporuje a pomáha im a na
možnosti začlenenia do spoločnosti. Mobilita sa bude konať vo Zvolene, od 18. do 24. 9.
2018 a zúčastní sa jej 35 pracovníkov s mládežou zo 7 rôznych krajín (SR, LT, TR, GE, BG,
IT). Počas siedmich dní budú pracovať na vytváraní nových príležitostí pre mladých ľudí
z Európy.

66 918,00 €

Projekt pod názvom "Make it happen" si podáva organizácia V.I.A.C. Do projektu sú
zapojení partneri z Rumunska, Fínska, Talianska, Nemecka, Grécka a Francúzka. Projekt
pozostáva z troch fáz/aktivít prvá sa realizuje v Rumunsku, druhá v Lotyšsku a tretia na
Slovensku. Cieľom projektu a jeho jednotlivých fáz je naučiť pracovníkov s mládežou
pracovať s metódami neformálneho vzdelávania, naučiť ich viesť reflexie v práci s
mládežou a posledná fáza je zameraná na využívanie koučingu pri individuálnej podpore
mladých ľudí. Jednotlivé fázy trvajú 9 dní a v priemere sa za každú organizáciu zúčastnia 3
účastníci.

39 880,00 €

Školenie United through education predkladá Talia Theatro z Budče. Zúčastnia sa ho 24
pracovníci s mládežo u zo siedmych krajín. Cieľom je vytvoriť portfolio nových
inovatívnych metód a otestovať tieto nástroje na rôznych vylúčených skupinách.
Pozostáva zo školenia, ktoré sa bude konať od 1. - 8. marca 2019 v Banskej Štiavnici.
Zamerané bude na rozlíšenie marginalizovaných skupín, posilňovanie interkultúrneho
dialógu. Nové metódy a aktivity vytvorené počas školenia budú účastníci overovať v práci s
mladými ľuďmi na lokálnej úrovni. Následne sa uskutoční hodnotiace stretnutie začiatkom
augusta 2019 znovu v Banskej Štiavnici.

KA1-Mob. pracovníkov s mládežou

2018-2-SK02-KA105-001821

2018-2-SK02-KA105-001791

Personal Progress = Professional Success

Dnes neformálne

Inspiromax

Detská organizácia FÉNIX,o.z

BB

BA

33 500,00 €

Projekt predkladá predkladá nezisková organizácia Inspiromax z Banskej Bystrice, ktorej
cieľom je rozvoj potenciálu a participácie mladých Rómov. Predložený projekt je tvorený 3
aktivitami, prípravným stretnutím školiteľov (náklady nie sú zahrnuté do rozpočtu) a
dvoch mobilít pracovníkov s mládežou, cieľom projektu je podporiť osobnostný rozvoj
účastníkov (prvá mobilita) a rozvoj zručností v oblasti kariérneho poradenstva. Aktivity
projektu: analýza vlastného potenciálu, sebareflexia, oboznámenie sa s koučovacími
nástrojmi, rolové a tímové aktivity súvisiace s témou projektu, oboznámenie sa s
konceptom Ikigai a jeho využitím v práci s mládežou/klientmi, bloky zamerané na témy
ako pracovný pohovor, životopis a pod.

14 520,00 €

Mobilita pracovníkov z mládežou sa zaoberá gamifikáciou a využitím hier pri neformálnom
vzdelávaní. Projekt plánuje so zapojením jednej partnerskej organizácie z Česka, kvôli
jazykovej bariére. Plánujú so zapojením 22 účastníkov z toho sú 2 s nedostatkom
prostredí. Projekt Dnes neformálne poukazuje na potrebu neformálneho vzdelávania ako
rozšírenie vzdelávania vo formálnom systéme a možnosti širokého využitia jeho metód a
nástrojov, so zameraním na hru ako nástroj v neformálnom vzdelávaním. Projekt sa
uskutoční v Auguste 2018 v Senci.
Šesťdňová mobilita pracovníkov s mládežou, zameraná na zvýšenie kapacity zúčastnených
organizácií, zvýšenie kvality podávaných KA1 a príprava na KA2. Projekt bude fungovať
zároveň ako contect-making seminar, úlohou ktorého bude nadviazať cezhraničnú
spoluprácu medzi organizáciami pracujúcimi v rurálnej oblasti. Projektu sa zúčastní 37
účastníkov zo Slovenska, Španielska, Talianska, Litvy, Nórska, Portugalska, Nemecka,
Bulharska, Cypru, Rumunska, Írska, Chorvátska a Slovinska. Cieľom projektu je stretnutie
mladých ľudí z 13 krajín a rozvíjanie spoločných akcií na projektoch týkajúcich sa mládeže
podnikania, sociálneho vylúčenia a rozvoja vidieka. rastúci počet kvalitných projektov
podpora podnikania a kreatívneho priemyslu medzi mladými ľuďmi, ktoré sú osobitne
zamerané na prepojenie medzi mestskými a vidieckymi oblasťami; - posilnenie siete
organizácií pôsobiacich v tejto oblasti.

2018-2-SK02-KA105-001792

Connecting roots

Agentúra rozvoja turizmu, kultúry, remesla, umenia a
harmónie

BA

27 080,00 €

2018-2-SK02-KA105-001873

Youth involvement in the food social entrepreneurship

Gastronomický spolok

BA

0,00 €

2018-2-SK02-KA105-001808

Newsroom

Kultúrne centrum AKTIVITY, o.z.

TN

0,00 €

2018-2-SK02-KA105-001777

WWW - We Want Work

STEFANI n.o.

BB

0,00 €

2018-2-SK02-KA105-001802

Mediation as a way to solving conflicts

OBCIANSKE ZDRUZENIE KERIC

ZA

0,00 €

2018-2-SK02-KA105-001874

Effective Communication Tools for You(th)

Otvorená Hra o. z.

BA

0,00 €

2018-2-SK02-KA105-001819

Youth education through Improvisation theatre and
Drama

Thalia Teatro

BB

0,00 €

2018-2-SK02-KA105-001826

Say It Out Loud

Via Nova - ICS

BA

0,00 €

2018-2-SK02-KA105-001784

Social Business is the Way!

PRO-MOVEO

PO

0,00 €

2018-2-SK02-KA105-001797

Volunteering in Ecovillages

Pospolitost pre harmonicky zivot

BB

0,00 €

2018-2-SK02-KA105-001811

Spring Energy of Activism

Association of Young Roma

BB

0,00 €

2018-2-SK02-KA105-001883

Rise!

YOUTHFULLY YOURS SR

KE

0,00 €
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2018-2-SK02-KA105-001773

Build Your Career!

PRO-MOVEO

PO

0,00 €

2018-2-SK02-KA105-001885

Každý iný, vśetci rovní

Club of Roma activistis in Slovakia

BB

0,00 €

2018-2-SK02-KA105-001853

Mám a viem

Alfabeam

PO

0,00 €
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KA2-Strategické partnerstvá
KA2 - Strategické partnerstvá
Číslo projektu

Názov projektu

Žiadateľ

Kraj

Rozpočet

Popis podporeného projektu
Projekt "Životný štýl, deviácia, prevencia: Práca s mládežou so zraniteľnými mladými ľudmí" spája päť skúsených európskych partnerov z
Talianska, Holandska, Rumunska, Slovenska a Veľkej Británie, ktorí pracujú vo veľmi odlišnom kontexte na prevenciu deviáciu, nezdravý
životný štýl škodlivý pre sociálne vzťahy a telesné a duševné zdravie mladých ľudí. Projekt bude trvať 20 mesiacov a je adresovaný pre
účastníkov pracujúcich s mládežou, pedagógov / pracovníkov v teréne, vedúcich / koordinátorov centier pracujúcich s mládežou, školiteľov,
učiteľov, aktívnych členov mládežníckych združení, mladých ľudí zapojených do programov vzájomného vzdelávania a účastníkov, ktorí
pracujú na mládežníckej politike a medzisektorových pracovných skupinách. Realizovať sa budú 3 vzdelávacie školenia, ktoré sa vyznačuje
témou / problémom a špecifickými preventívnymi opatreniami: v Almere - Amsterdam - konfrontácia medzi etnickými skupinami v
okrajových štvrtiach veľkých miest; veľký fenomén kriminality mládeže, činnosť pracovníkov s mládežou/učiteľov na uliciach a ich zásah do
riešenia konfliktov medzi rivalmi etnických gangov. Druhé vzdelávacie školenie na Slovensku v Starej Ľubovni je zamerané na prevenciu
rôznych foriem závislosti (alkohol, drogy, hazardné hry, sexuálne zdravie). Tretie vzdelávacie školenie v Londýne je zamerané na
kybernetické útoky a prevenciu samovrážd adolescentov a dopravných nehôd (bezpečný štýl jazdy). Tvorba IO: Príručka založená na
metódach neformálneho vzdelávania v oblasti prevencie deviácie a podpory zdravého životného štýlu. Nadnárodné projektové stretnutie v
Taliansku, Potenza, stretnutie s dvojitým obsahom: prvá časť bude venovaná príručke o mládežníckych životných štýloch, rôzne formy
deviácie a prevencií. Na tomto stretnutí plánuje a naplánuje všetku prácu, aby sa príručka pripravila na záverečnú konferenciu v Temešvári.
V druhej časti bude EURONET prezentovať aj svoju prácu na prevencii predčasného ukončenia školskej dochádzky, odborného poradenstva
a boja proti fenoménu NEETS. Multiplikačné podujatie vyvrcholí - záverečnou konferenciou v Rumunsku, Timisoara.

2018-2-SK02-KA205-001774

Live styles, deviance, prevention : Youth work for
Vulnerable young people

ASOCIACIA CVCSR

BB

70 496,00 €

2018-2-SK02-KA205-001775

In Sport We Thrust

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

PO

0,00 €

2018-2-SK02-KA205-001837

Career Model for Empowering Competences and
Development of Future and Emerging Professionals

PEDAL CONSULTING SRO

ZA

0,00 €

2018-2-SK02-KA205-001849

Promoting Entrepreneurial Education and Social
Entrepreneurship of Youth

TECHNICKA UNIVERZITA V KOSICIACH

KE

0,00 €

2018-2-SK02-KA205-001870

YEYE - Youth Events, Youth Empowerment

SKEJ -SLOVENSKA ESPERANTSKA MLADEZ

BB

0,00 €

2018-2-SK02-KA205-001843

EAQA Cooperation

European Association of Quality Agencies (EAQA)

BB

0,00 €
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KA3 - Podpora reformy politík
KA3 - Podpora reformy politiky
Číslo projektu

Názov projektu

Žiadateľ

Kraj

Rozpočet

2018-2-SK02-KA347-001831

Dialógy okolo volieb

Re:colo

NR

12 690,00 €

2018-2-SK02-KA347-001776

Kraj a mestá spolu pre mladých

Regionalne centrum mladeze

TN

50 000,00 €

2018-2-SK02-KA347-001839

Kroky ku zmene 2

OBCIANSKE ZDRUZENIE KERIC

ZA

Projekt v rámci KA3-Štruktúrovaný dialóg si podáva občianske združenie Re:colo v
spolupráci so združením STORM. Projekt je zameraný na zvýšenie participácie mladých ľudí
na všetkých úrovniach, na posilnenie dialógu mladých a dôležitých dospelých a v
neposlednom rade na podporu práce s mládežou v meste Nitra. Organizácia je
prvoaplikantom v rámci KA3 a projekt nadväzuje na výstupy získané na základe účasti na
medzinárodnom projekte EGL. Projekt je naplánovaný na 9 mesiacov, počas ktorých sa
bude realizovať 8 jednodňových a víkendových aktivít, na ktorých sa spolu zúčastní 178
účastníkov.
Projekt v trvaní 22 mesiacov, predkladá Regionálne centrum mládeže z Trenčína. Projekt
má za cieľ vytvoriť analýzu potrieb mladých ľudí na miestnych úrovniach v TSK, tvorbu
koncepčných materiálov potrebných pre prácu s mládežou, vzdelávanie pracovníkov s
mládežou a vytvorenie platformy pre štruktúrovaný dialóg. Do projektu má byť zapojených
cca. 150 mladých ľudí, koordinátori práce s mládežou a 30 poslancov a
poslankýň/starostov a starostiek.

16 220,00 €

Predložený projekt štruktúrovaného dialógu organizácie KERIC je pokračovaním rovnakého
realizovaného projektu. Pracuje s témou participácie mladých ľudí aj vzhľadom k životným
podmienkam a celospoločenskej klíme v Kysuciach a priľahlom regióne. Cieľom projektu je
ukázať mladým ľuďom, že môžu vykonať kroky k zmene vo svojej komunite
prostredníctvom miniprojektov a neodvolávať sa na to, že zmeny môžu robiť len politici.
Súčasťou aktivít bude záverečná konferencia, kde budú aj lokálni politici, ktorým budú
predstavené výsledky projektu. Projekt svojim zámerom a aktivitami reaguje na
narastajúcu radikalizáciu mládeže v regióne Kysúc. Projekt bude realizovaný v období
august 2018 až júl 2020.
Projekt štruktúrovaného dialógu bude realizovať Rada mládeže Slovenska v období
novembra 2018 do júna 2020. Cieľom projektu je pripraviť mladých ľudí a dôležitých
dospelých na to, aby proces participatívnej tvorby verejnej politiky smeroval k reálnemu
zapojeniu mladých ľudí do spolurozhodovania o verejných politikách, ktoré sa ich týkajú,
na miestnej a regionálnej úrovni. Vzdelávacie aktivity budú prebiehať formou seminárov a
záverečnej konferencie, medzitým sa uskutočnia stretnutie medzi cieľovými skupinami za
účelom vytvorenia spoločných politík na základe spoločnej identifikovanej potreby.
Výstupom z projektu bude metodický materiál pre realizáciu podobných aktivít v
nasledujúcom VIII. Cykle Štruktúrovaného dialógu a výsledný metodický materiál predloží
na schválenie Národnej pracovnej skupine pre Štruktúrovaný dialóg na Slovensku.

2018-2-SK02-KA347-001786

Mladí lídri pre tvorbu verejných politík

RADA MLADEZE SLOVENSKA

BA

26 390,00 €

2018-2-SK02-KA347-001850

Create & Control

Pomáhame druhým, o.z.

ZA

0,00 €
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Popis Podporeného Projektu

