Výsledky rozhodovania o poskytnutí grantu k predkladaciemu termínu 13.2.2019*
*Tento dokument má iba informatívny charakter. Nie je použiteľný pre právne účely.

ESC 11 - Dobrovoľnícke aktivity
ESC 11 - Dobrovoľnícke aktivity
Číslo projektu

2019-1-SK02-ESC11-002044

Názov projektu

Objav dobrovoľníctvo!

Žiadateľ

Kraj

Platforma dobrovolnickych centier a organizacii

Bratislavský kraj

Rozpočet

Popis podporeného projektu

12 447,00 €

Projekt "Objav dobrovolníctvo!" je 20 mesacný dobrovolnícky projekt organizácie PDCO ktorej cielom je šírit
a propagovať dobrovoľníctvo a vytvoriť príležitosť pre dobrovoľníka zo španielska s nedostatkom príležitostí
pre získanie kompetencií na profesionálny a osobnostný rozvoj, aktívnu participáciu. Jeho hlavné aktivity
budú pozostávať z propagácie aktivít PDCO a Erasmus+, z vytvárania databázy dobrovoľníckych aktivít a
práce v teréne, ktorá bude obnášať návštevy dobr. organizácií, vytváranie audiovizuálneho materiálu a pod.

2019-1-SK02-ESC11-002047

Uncovering qualities of individuals and enhancing their
social and practical skills

Ekumenická rada cirkví v SR

Bratislavský kraj

147 562,00 €

Dobrovoľnícky projekt bude realizovať organizácia EKUMENA v spolupráci s partnermi z Nemecka, Španielska,
Poľska, Grécka, Francúzska a Talianska. Z týchto krajín príde na Slovensko 13 dobrovoľníkov. V rámci projektu
budú hosťovaní aj dvaja dobrovoľníci zo Slovenska. Aktivity budú prebiehať prostredníctvom metód
neformálneho vzdelávania v 8 hostiteľských miestach na Slovensku, ktoré sa venujú zdravotne alebo
mentálne znevýhodneným ľuďom a aj starším ľuďom s potrebou každodennej opatery. Cieľom projektu je
osobnostný rozvoj dobrovoľníkov a ich integrácia do spoločenského života EÚ a spoločenskú integráciu
znevýhodnených ľudí s ktorými pracujú partnerské organizácie. Projekt bude prebiehať od mája 2019 do
januára 2021, pričom jednotlivé dobrovoľnícke aktivity budú trvať od 11 do 12 mesiacov.

2019-1-SK02-ESC11-002069

Off & On

Expression o.z.

Prešovský kraj

32 365,00 €

Projekt OFF a ON podáva O.Z. Expressions. Ide o projekt, ktorý prostredníctvom zapojenia zahraničných
dobrovoľníkov a dobrovoľníka zo Slovenska má podporiť scitlivovanie pre interkultúrny dialóg, odbúravanie
predsudkov voči rozdielom. Trvanie projektu je plánované od 1.9.2019 do 31.8.2020. Plánované je zapojenie
mladých s nedostatkom príležitostí.

35 650,00 €

Predložený projekt vytvára priestor na dobrovoľnícku výmenu. Celkovo zapája 4 dobrovoľníkov z Nemecka (v
dvoch fázach projektu), ktorí budú pôsobiť na dlhodobej dobrovoľníckej službe na Slovensku v organizácii
SEM Púchov. Prispieva k posilneniu kultúrnych hodnôt a ľudských práv. Prostredníctvom množstva aktivít
dáva široké pole na rozvoj a budovanie ľudského potenciálu. Medzi ich pracovnú náplň bude organizovanie
diskusií, jazykových kurzov, stretnutí s miestnou komunitou, príprava podujatí na rôznych úrovniach
(miestnej, regionálnej, národnej). Trvanie projektu je od 25.8.2019 do 24.8.2021.
Edukácia @ Internet z Partizánskeho si podáva projekt dobrovoľníctva kde si žiada 4 dobrovoľníkov s
nedostatkom príležitostí (2 RU + 2 NL) na jeden rok. Organizácia si preto prostredníctvom aktivít
dobrovoľníkov určila za cieľ šíriť povedomie o prístupoch, metódach a technikách polyglotov s nádejou, že
inšpiruje pedagogické kolektívy k rozvíjaniu týchto metód u žiakov a študentov, a rovnako namotivuje nielen
mládež ale aj laickú verejnosť ako sa naučiť akýkoľvek cudzí jazyk. Pretože nič človeka nemotivuje k práci na
sebe viac ako to, že sa niečo nové naučil.

2019-1-SK02-ESC11-002052

JEDNOTA je naša SILA

Spoločenstvo evanjelickej mládeže

Košický kraj

2019-1-SK02-ESC11-002132

Solidaritou k viacjazyčnosti

E@I

Trenčiansky kraj

51 043,60 €

2019-1-SK02-ESC11-002055

Dobrovoľníci v akcii

Centrum dobrovoľníctva n.o.

Banskobystrický kraj

0,00 €

2019-1-SK02-ESC11-002131

Detský lesný klub a komunitná škola

Občianske združenie Zaježová

Banskobystrický kraj

0,00 €

2019-1-SK02-ESC11-002053

Solidarita rastie s dobrovoľníctvom

YMCA MZ NITRA

Nitriansky kraj

0,00 €
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ESC12_13-Dobrovoľ. partnerstvá
ESC 12 / 13 - Dobrovoľnícke partnerstvá
Číslo projektu

Názov projektu

Žiadateľ

Kraj
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Rozpočet

Popis podporeného projektu

ESC21-Stáže a umiestnenia
ESC 21 - Stáže a pracovné umiestnenia
Číslo projektu

Názov projektu

Žiadateľ

Kraj
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Rozpočet

Popis podporeného projektu

ESC31-Projekty solidarity
ESC 31 - Projekty v oblasti solidarity
Číslo projektu

Názov projektu

Žiadateľ

Kraj

Rozpočet

2019-1-SK02-ESC31-002070

Moderné Vzdelávanie

Expression o.z.

Prešovský kraj

6 000,00 €

2019-1-SK02-ESC31-002048

SPACE

Change Your Self

Košický kraj

6 888,00 €

2019-1-SK02-ESC31-002135

Kontakt

Laura Urbanová

Prešovský kraj

6 888,00 €

2019-1-SK02-ESC31-002094

Východ, ukáž sa!

East2see

Košický kraj

6 888,00 €

2019-1-SK02-ESC31-002133

Otvorení životu

V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže

Žilinský kraj

6 000,00 €

2019-1-SK02-ESC31-002134

EkoInklúzia

HANS

Bratislavský kraj

7 888,00 €

2019-1-SK02-ESC31-002137

ASK

Harlekýn

Žilinský kraj

6 000,00 €

2019-1-SK02-ESC31-002138

Desiatka pre všetkých

Desiatka

Žilinský kraj

6 888,00 €

2019-1-SK02-ESC31-002112

Tvorivá a vzdelávacia záhrada života

Pospolitost pre harmonicky zivot

Banskobystrický kraj

4 000,00 €

2019-1-SK02-ESC31-002040

„Become a volunteer and make a difference”

Slovak Progressive Youth

Košický kraj

6 740,00 €

Strana 5

Popis Podporeného Projektu
Projekt Moderné vzdelávanie je Projektom v oblasti solidarity predkladaný organizáciou Expression o.z. v trvaní 12
mesiacov od 1.5.2019 do 30.4.2020 v meste Spišská Belá. Cieľom je realizovať neformálne vzdelávacie aktivity pre
mladých ľudí na témy kritického myslenia, projektového myslenia, tolerancie, prevencie xenofóbie, rasizmu,
radikalizácie a extrémizmu. Celkovo je cieľ zorganizovať 19 jednodňových podujatí a 1 víkendové a týmto zvýšiť
angažovanosť mladých ľudí a priniesť inovatívne vzdelávacie prvky do komunity.
Projekt v oblasti solidarity budú realizovať mladí ľudia s občianskeho združenia Change your self v trvaní 12
mesiacov od septembra 2019. Hlavný cieľom je vytvorenie príležitostí pre mladých ľudí na vzdelávanie a tvorivosť.
Dosiahnuté to bude prostredníctvom vytvorenia spoločného priestoru v Košiciach, kde sa budú mladí ľudia môcť
stretávať za účelom realizovania workshopov, výstav a pod. Benefitom projektu pre samotných členov
projektového tímu bude získanie a zlepšenie si kompetencií súvisiacich so spustením a prevádzkou priestoru.
Projekt "Kontakt" je iniciatívou 5 mladých ľudí zo Starej Ľubovne a okolia, ktorí chcú zlepšiť situáciu svojich
rovesníkov s ohľadom na informácie a kompetencie potrebné k získaniu zamestnania. V rámci projektu chcú
vytvoriť priestor, kde môžu mladí ľudia získať informácie v oblasti zamestateľnosti, zúčastniť sa vzdelávacích
aktivít, alebo sa stretnúť so zástupcami firiem, či rôznych organizácií, inštitúcií aktívnych v oblasti zamestnania.
Projekt má dĺžku 12 mesiacov.
Projekt "Východ, ukáž sa!" je projektov v oblasti solidarity, ktorý pripravila skupina piatich dobrovoľníkov z
východného Slovenska, ktorý má za cieľ zviditeľnit krásy východného Slovenska, a zároveň rozvíjať kompetencie
samotných dobrovoľníkov. Princíp solidarity je zastúpený v bezplatnej tvorbe propagačných materiálov, ktoré
pomôžu regiónu v zviditeľňovaní a rozvoji turistiky.
Predložený projekt Európskej Solidarity "Otvorení životu" podáva organizácia V.I.A.C. a plánuje v ňom zapojiť 5
dobrovoľníkov, prvoaplikantov, do práce pre rozvoj mládeže v Trstenej.
Projekt EkoInklúzia je podaní ako projekt v oblasti solidarity v trvaní 12 mesiacov organizáciou HANS. Jeho
zámerom je podpora dobrovoľnej činnosti s mladými ľuďmi so znevýhodnením v rámci vytvorenia pracovnoterapeutickej dielne pre osoby s Aspergerovým syndrómom ako nácvikového pracoviska. Do projektu má byť
zapojených 5 dobrovoľníkov so skússenostami s komunitnou prácou v Lučenci.
Projekt ASK podáva mimovládna organizácia Harlekýn. Je zameraný na podporu participácie mladých ľudí.
Zapojení do neho budú mladý z nedostatkom príležitostí z hľadiska geografických podmienok. Jeho trvanie je
plánované od 1.5.2019 do 30.4.2020. Predložený projekt je zameraný na mládež, jej potreby, dobrovoľníctvo,
kvalitné trávenie voľného času, získavanie kľúčových kompetencií.
Projekt Desiatka pre všetkých je projektom organizácie Desiatka. Ide o skupinu 5 dobrovoľníkov – prvoaplikantov.
Jeho cieľom je sprístupniť a spropagovať skautské aktivity pre širšiu skupinu mladých ľudí, prostredníctvom
dobrovoľníckych aktivít a zároveň využiť tieto aktivity pre rozvoj kompetencií mladých v miestnej komunite v
Trstenej. Projekt by mal trvať od 1.5.2019 do 30.4.2020. Jeho ambíciou je zapojenie mladých s geografickým
znevýhodnením.
Projekt Európskej solidarity „Tvorivá a vzdelávacia záhrada života“ podávajú 5 dobrovoľníci z OZ Pospolitosť pre
harmonický život Zaježová s cieľom zrevitalizovať spoločenskú záhradu, organizovať workshopy o permakultúre,
šíriť myšlienku potravinovej sebestačnosti a zapojiť do svojej činnosti miestnu mládež vo veku 12-20 rokov. Projekt
podáva etablovaná organizácia, projekt nie je špeciálne zameraný na znevýhodnené skupiny.
Projekt “Become a volunteer and make a difference” je projekt v oblasti solidarity, ktorý bude prebiehať 12
mesiacov od mája 2019 v meste Košice ktoré je tento rok hlavným mestom dobrovoľníctva EU. Jeho hlavnou
náplňou je prepojenie dobrovoľníctva a zvýšenie povedomia o ochrane životného prostredia a zároveň motivovať
mladých ľudí k dobrovoľníctvu v rámci projektu, ale aj v spolupráci s inými miestnymi orgnizáciami ktoré sa venujú
dobrovoľníctvu.

ESC31-Projekty solidarity

2019-1-SK02-ESC31-002043

New technologies: new bonds of solidarity

Inspire-light

Bratislavský kraj

0,0 €

2019-1-SK02-ESC31-002050

Dobra linka pomáha

IPcko

Bratislavský kraj

0,00 €

2019-1-SK02-ESC31-002054

Break Down Barriers

Obcianske zdruzenie Fundament

Banskobystrický kraj

0,00 €

2019-1-SK02-ESC31-002136

EKO

Veronika Gercakova

Prešovský kraj

0,00 €

2019-1-SK02-ESC31-002045

Buď Borec!

EduEra

Košický kraj

0,00 €

2019-1-SK02-ESC31-002139

Svetové dni v meste

SYTEV

Žilinský kraj

0,00 €

2019-1-SK02-ESC31-002051

Byť užitočný

Tomas Danco

Žilinský kraj

0,00 €

2019-1-SK02-ESC31-002140

Solidárny projekt ALUMNI GVBN

Marek Simon

Trenčiansky kraj

0,00 €

2019-1-SK02-ESC31-002072

Finančná gramotnosť je dobrá voľba do života

George Science, o.z.

Nitriansky kraj

0,00 €

2019-1-SK02-ESC31-002046

NeFormal

EduEra

Košický kraj

0,00 €
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