Výsledky rozhodovania o poskytnutí grantu k predkladaciemu termínu 12.2.2019*
*Tento dokument má iba informatívny charakter. Nie je použiteľný pre právne účely.

KA1-Mládežnícke výmeny
KA1 - Mládežnícke výmeny
Číslo projektu

Názov projektu

Žiadateľ

Kraj

Pridelenie
grantu

Rozpočet

Popis podporeného projektu
Výmena sa bude konať v obci Prenčov počas 13 dní (23.7.-4.8.2019). Na projekte bude spolupracovať 35 mladí
ľudí vo veku 18-25 rokov z krajín: Slovensko, Portugalsko, Chorvátsko, Taliansko, Estónsko, Rakúsko,
Francúzsko. Projekt nadväzuje na prioritu programu Erasmus+ v oblasti posilnenia kompetencii u mladých ľudí
a zapojenia mladých ľudí do aktívneho občianstva.
V roku 2017 organizácia S.P.A.C.E. v spolupráci s partnermi a mladými ľuďmi realizovala mládežnícku výmenu
“Tolerance or Ignorance?” zameranú aj na otázky migrantov a tolerancie medzi ľuďmi. Pokračovaním šírenia
myšlienok tolerancie a multikulturalizmu v spoločnosti je projekt “Tolerance or Ignorance? II. Projekt
reprezentuje spoluprácu 6 krajín: Slovenska, Poľska, Belgicka, Turecka, Talianska a Ukrajiny, a bude sa konať
24.10.-3.11.2019 v Tatrách.

2019-1-SK02-KA105-002074

Building Bridges

Agentúra rozvoja turizmu, kultúry, remesla, umenia a harmónie

Banskobystrický kraj

A

26 675,00 €

2019-1-SK02-KA105-002102

Tolerance or Ignorance? II.

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

Banskobystrický kraj

A

28 060,00 €

2019-1-SK02-KA105-002119

Understanding diversity

Občiansky rómsky inštitút

Bratislavský kraj

A

27 390,00 €

Projekt mládežníckej výmeny predkladá Občiansky rómsky inštitút zo SR spolu s partnermi zo Španielska,
Bulharska, Chorvátska, Litvy, Ukrajiny a Estónska. Účastníci projektu budú mladí ľudia 17 - 25 roční, z toho 50%
patrí k menšine (etnická, náboženská, LGBTIQ, migranti, Krymskí Tatari,).Projekt sa uskutoční od 18.8. do
24.8.2019 v Šamoríne. Spolu ide o 50 účastníkov. Zámerom je skúmanie dopadu, ktorý majú vzájomné
interakcie medzi členmi rozličných minorít a ktoré prispievajú k ich vzájomnému posilňovaniu a lepšej integrácii
v spoločnosti. Výsledkom merania má byť školiaci modul.

2019-1-SK02-KA105-002120

Back to the Nature

Luminosus, n.o.

Košický kraj

A

15 950,00 €

Projekt je mládežnícka výmena a realizovať sa bude od 25.-30.6. 2019 v Rumunsku. Počet účastníkov je 40 a
pochádzajú z týchto 4 krajín: Rumunsko, Poľsko, Ukrajina a Slovensko. Cieľom projektu je ukázať súlad medzi
prírodou a farmárstvom. Jedným z hlavných cieľov je prebudiť zmysel pre podnikanie a popularizovať
ekologické podniky a to prostredníctvom metód formálneho a neformálneho vzdelávania.

2019-1-SK02-KA105-002064

Future without barriers

Mládež element Budúcnosti

Košický kraj

A

19 225,00 €

Projekt Future without bariers je mládežnícka medzinárodná výmena pre 40 účastníkov vo veku od 15 do 25
rokov zo Slovenska, Rumunska, Poľska a Bieloruska. Projekt je zameraný na to, aby pomohol mladým ľudom
získať nové kompetencie najmä v téme diskriminácia. V projekte Future without barriers ide o mládežnícku
výmenu, kde hlavným zámerom projektu je, aby dospelí dokázali pochopiť mládež a svet, v ktorom žijú a svet, v
ktorom informácie a názory zbierajú z rôznych subkultúr, imaginárnych svetov, virtuálnych sieťových
priestranstiev. Projekt bude ralizovaný od 22.8 do 29.8. 2019 v Košickej Beléj.

2019-1-SK02-KA105-002081

Keď vyrastiem...

IPCR RS

Banskobystrický kraj

A

17 315,00 €

Projekt je 7 dňovou mládežníckou výmenou so zapojením 4 partnerských skupín, zo Slovenska, Rumunska,
Maďarska a Macedónska s celkovým počtom účastníkov 41. Projekt bude trvať od 15.7. do 20.7. 2019 v obci
Obručná. Je zameraný na témy ako lepšia príprava rómskej mládeže k zaradeniu sa na trhu práce, smerujúca k
zvyšovaniu zamestnanosti mladých Rómov a Rómiek, zvyšovanie povedomia o diskriminácii, hlavne možnosti
ako sa vysporiadať s diskrimináciou a hľadanie možností pre lepšie uplatnenie sa na trhu práce práve s využitím
rôznych európskych programov.

2019-1-SK02-KA105-002075

GameHub

Detská organizácia FENIX, o.z.

Bratislavský kraj

A

14 740,00 €

Projekt Game Hub je mládežnícka výmena, ktorá sa uskutoční v Modre v termíne od 30. júla do 4. augusta
2019. Do mládežníckej výmeny budú aktívne zapojení partneri z Českej republika, z Maďarska, Poľska a
Macedónska. Mládežníckej výmeny sa zúčastní 32 mladých ľudí, vrátane 17 mladých s nedostatkom príležitostí.
Hlavným cieľom projektu je poskytnúť účastníkom informácie, zručnosti z oblasti neformálneho vzdelávania,
dozvedieť sa viac o jeho koncepte, metódach, ovládať a používať hry ako nástroj neformálneho vzdelávania v
medzinárodnom prostredí a cez hru pritiahnuť mladých ľudí aj k témam ako ľudské práva a participácia.
Projektový návrh od Nadácie Krajina Harmónie „Search for the hero inside yourself“ sa venuje mládežníckej
výmene v trvaní 9 mesiacov a mobilita bude prebiehať konkrétne v Žiline od 29.8.2019 do 7.9.2019. Slovenská
organizácia sa rozhodla pre spojenie sa s ďalšími 6 partnerskými organizáciami z Českej republiky, Nemecka,
Portugalska, Spojeného kráľovstva, Grécka a Španielska. Mládežníckej výmeny sa zúčastní celkovo 44 účastníkov
a z toho 14 účastníkov so špeciálnymi potrebami a 10 mladých ľudí s nedostatkom príležitostí. Žiadatelia sa chcú
prostredníctvom mládežníckej výmeny zamerať na, podporu aktívneho občianstva, presadzovanie tolerancie,
rozvoj a využívanie talentu a potenciálu účastníkov, ich aktívne zapájanie sa do spoločnosti a tak predchádzať
sociálnemu vylúčeniu mladých ľudí s nedostatkom príležitostí a s rozličným zdravotným a mentálnym
znevýhodnením.

2019-1-SK02-KA105-002090

Search for the hero inside yourself

Nadácia Krajina harmónie

Žilinský kraj

A

26 575,00 €

2019-1-SK02-KA105-002068

World Under Your Feather

Iniciatíva mladých

Trenčiansky kraj

A

31 660,00 €

2019-1-SK02-KA105-002103

Check Fake!

Youth for Equality

Trnavský kraj

A

18 450,00 €

2019-1-SK02-KA105-002083

Multicultural Bridge

Youth for Equality

Trnavský kraj

A

18 480,00 €

2019-1-SK02-KA105-002092

INTELLIGENCE RE-FRAMED

Majami, o.z.

Bratislavský kraj

A

18 595,00 €

Projekt podáva organizácia Majami z Bratislavy. Projekt s témou objavovania vzdelávacích štýlov zapája 6 krajín
(SK, PL, HU, IT, MK, LT). Mladí ľudia budú prostredníctvom rôznych metód neformálneho vzdelávania objavovať
svoje talenty a silné stránky. Projektu sa zúčastní celkovo 33 mladých ľudí, ktorí sa zapoja do tanečných
workshopov, iniciatív na riešenie problémov, umeleckých, vizualizačných a dizajnových cvičení, tímovej práce,
simulácií a pod. Samotná mobilita sa uskutoční od 1.9. do 7.9. 2019 v Topoľčanoch.

2019-1-SK02-KA105-002080

Nikdy sa nevzdávaj

Centrum voľného času

Prešovský kraj

A

7 155,00 €

Projekt Nikdy sa nevzdávaj je mládežnícka výmena pre 23 mladých ľudí vo veku 15-18 rokov zo Slovenska,
Poľska a Maďarska.Aktivita bude ralizovaná 5.9.-9.9. 2019 v Starej Ľubovni. Témou projektu je dosiahnutie
lepšej integrácie znevýhodnených mladých ľudí, prežitie spoločného času a zmysluplných aktivít a venovanie sa
rómskej problematike a problematike zdravotne znevýhodnenej mládeže.

2019-1-SK02-KA105-002082

DOCommunities

Youth Europa Slovakia

Trenčiansky kraj

A

28 810,00 €

Projekt "DOCommunities" predkladá organizácia Youth Europa Slovakia spolu so štyroma projektovými
partnermi z Talianska, Švédska, Estónska a Grécka. Projekt mládežníckej výmeny pre 42 účastníkov sa uskutoční
v obci Lendak u hosťujúcej slovenskej organizácie Youth Europa Slovakia v dňoch 25.8.-3.9.2019. Táto
mládežnícka výmena sa zameriava na tému podpory medzikultúrneho dialógu a porozumenia u mladých ľudí a
podporu záujmu o rozvoj miestnych komunít s cieľom oživovať tradície a FOLK v krajinách, kde účastníci žijú.

2019-1-SK02-KA105-002105

GREENtrepreneurship

Youth Europa Slovakia

Trenčiansky kraj

A

18 690,00 €

Projekt "GREENterpreneurship" je mládežníckou výmenou pre 30 mladých ľudí vo veku 18-26 rokov z piatich
krajín - Slovensko, Španielsko, Estónsko, Litvy a Talinaska. 8-dňová (8.6.-15.6.2019) mládežnícka výmena bude
hosťovaná na Orave. Projekt má podporiť tému udržateľného podnikania prostredníctvom zvyšovania
povedomia o environmentálnych problémoch a súčasne ma skúmať rôzne prístupy ako sa k tomuto postaviť.
Účastníci by mali hľadať, skúmať a zdieľať svoje skúsenosti s tým ako adaptovať eko praktiky a environmentálne
udržateľný prístup do našich každodenných životov a v podnikaní a zároveň prehlbovať/získavať zručnosti,
ktoré sú potrebné pre úspech v tomto odvetví.

Projekt „World under your feather“ predkladá organizácia Iniciatíva mladých spolu s ďalšími troma
projektovými partnermi zo Španielska, Maďarska a Rumunska. Ide o 9-mesačný projekt mládežníckej výmeny
pre 40 účastníkov, ktorý sa uskutoční počas 10 dní, 4.-13.7.2019 v Kubrici. Projekt sa zaoberá témou mediálnej
gramotnosti, a špeciálne sa dotýka sub tém ako mass médií, správne využívanie a používanie médií ako
prostriedku na komunikáciu.
Check Fake! Je projekt mládežníckej výmeny, do ktorej budú zapojení mladí ľudia z krajín Turecko, Fínsko,
Ukrajina, Grécko, Belgicko a Slovensko. Hlavnou aktivitou je výmena mládeže, ktorá sa uskutoční na Slovensku
pri Bratislave v termíne 4.8. – 11.8.2019 a ktorej sa zúčastní 36 mladých ľudí zo zapojených krajín. Cieľom je
pomôcť účastníkom rozpoznať a uvedomiť si, čo je manipulácia, falošné správy, dezinformácia, propaganda a
podobne.
Projekt Multicultural Bridge je iniciatívou 5 organizácií zo Slovenska, Poľska, Grécka, Turecka, Španielska.
Cieľom je podporiť mladých ľudí, aby pochopilo dôležitosť medzikultúrneho dialógu a vytvoriť im priestor, kde
si môžu vymieňať skúsenosti a problémy na lokálnej úrovni v tejto téme. Hlavnou aktivitou je výmena mládeže,
ktorá sa uskutoční v Turecku v Istanbule v termíne 6.-10. – 13.10.2019 a ktorej sa zúčastní 35 mladých ľudí vo
veku 18 – 26 rokov.

2019-1-SK02-KA105-002039

Entrepreneurship Idea and Establishment of an Enterprise in Roma Community

ROMANE JILE

Nitriansky kraj

A

14 430,00 €

Projekt predkladá organizácia Romane Jile z Čaty, ktorá sa snaží podporovať toleranciu medzi rómskym a
nerómskym obyvateľstvom v regióne Dolný Hron. Predkladaný projekt je multilaterálne mládežnícka výmena
(SK-6, Macedónsko-6, PL-6, RO-6, TUR-6) ktorej cieľom je podporiť podnikavosť mladých ľudí, predovšetkým
tých, ktorí sú viacnásobne znevýhodnení.
Aktivity projektu: workshopy na témy ako SWOT analýza podnikania, čo znamená úspešné podnikanie,
vypracovanie podnikateľskej myšlienky a plánu, založenie podnikania, úspešnosť marketingu, sociálna
zodpovednosť a pod.

2019-1-SK02-KA105-002086

Don´t hate - Tolerate!

STEP - Society for territorial progress

Prešovský kraj

A

16 470,00 €

Projektom je mládežnícka výmena, ktorej sa zúčastní 25 účastníkov vo veku 18 – 30 rokov + 5 lídrov +
facilitátori. Zapojené skupiny sú zo Slovenska, Grécka, Turecka, Poľska a Rumunska (z každej krajiny 5
účastníkov a 1 líder). Z daného počtu predpokladá organizátor zapojenie 15 mladých ľudí (3 za každú krajinu) s
nedostatkom príležitostí (ekonomicky, spoločensky a geograficky znevýhodnených). Po dobu 7 programových
dní sa budú venovať téme chápania extrémizmu v zapojených krajinách a v EU. Projekt sa bude konať 15.-21.6.
2019 v Snine.

Strana 2

KA1-Mládežnícke výmeny
2019-1-SK02-KA105-002100

This is ME!

EduEra

Košický kraj

N

0,00 €

2019-1-SK02-KA105-002061

Rural Challenges

Iniciatíva mladých

Trenčiansky kraj

N

0,00 €

2019-1-SK02-KA105-002110

Young leaders: character building and exploring common values in outdoor strategic games

YMCA na Slovensku

Žilinský kraj

N

0,00 €

2019-1-SK02-KA105-002106

Chapter Exchange: Ingenuity Against Prejudices

Intercultura Slovakia, o.z.

Trnavský kraj

N

0,00 €

2019-1-SK02-KA105-002107

Green Minds

MOTHER FLOWER

Žilinský kraj

N

0,00 €

2019-1-SK02-KA105-002095

Project Camera

Klub vzdelania, o.z.

Nitriansky kraj

N

0,00 €

La gente del cambio

Košický kraj

N

0,00 €

2019-1-SK02-KA105-002091

buy once reduce twice

2019-1-SK02-KA105-002114

Fighting prejudices

Gymnázium Terézie Vansovej Stará Ľubovňa

Prešovský kraj

N

0,00 €

2019-1-SK02-KA105-002088

Change clothes, save climate!

OTI Slovakia

Nitriansky kraj

N

0,00 €

2019-1-SK02-KA105-002118

One Europe One Future

Dorkas

Prešovský kraj

N

0,00 €

2019-1-SK02-KA105-002071

ProActive!

EduEra

Košický kraj

N

0,00 €

2019-1-SK02-KA105-002109

School of Ecology

Change Your Self

Košický kraj

N

0,00 €

2019-1-SK02-KA105-002121

History - Connecting People Today

Ostrich Foundation

Trenčiansky kraj

N

0,00 €

2019-1-SK02-KA105-002111

Simple Life

Luminosus, n.o.

Košický kraj

N

0,00 €

2019-1-SK02-KA105-002093

The Brightest Shade Of Green

SYTEV

Žilinský kraj

N

0,00 €

2019-1-SK02-KA105-002122

life beyond social media

Generácia bez bariér

Košický kraj

N

0,00 €

2019-1-SK02-KA105-002059

Our Sound

OZ Care4You

Košický kraj

N

0,00 €

2019-1-SK02-KA105-002128

Find healthier You

Youth Bridges

Nitriansky kraj

N

0,00 €

2019-1-SK02-KA105-002124

Media & App Camp

Europsky Dialog

Trnavský kraj

N

0,00 €

2019-1-SK02-KA105-002127

You(th) Participate!

Youthully Yours SR

Košický kraj

N

0,00 €

2019-1-SK02-KA105-002125

Vidiek je fajn

Dedovec o.z.

Trenčiansky kraj

N

0,00 €

2019-1-SK02-KA105-002126

Rainbow Summer Wellbeing Camp

Saplinq

Nitriansky kraj

N

0,00 €
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KA1-Mob. pracovníkov s mládežou
KA1 - Mobilita pracovníkov s mládežou
Číslo projektu

Názov projektu

Žiadateľ

2019-1-SK02-KA105-002084

High-Tatra Emotional Laboratory for Learning Outdoors

Slovensky skauting 3. Zbor Anicky a Borivoja Uhrovych
Kezmarok

2019-1-SK02-KA105-002057

MULTI-CULTI: Visuals and innovative methods for
Intercultural Learning

Social Innovation and Entrepreneurship Development
Association of Slovakia

2019-1-SK02-KA105-002085

Competencies of young leaders as a tool for community
development

2019-1-SK02-KA105-002060

Volunteering for Sustainability

STEP - Society for territorial progress

Pospolitost pre harmonicky zivot

Kraj

Prešovský kraj

Trenčiansky kraj

Prešovský kraj

Banskobystrický kraj

Pridelenie
grantu

A

A

A

A

Rozpočet

Popis podporeného projektu

25 100,00 €

Hlavným cieľom projektu H.E.L.L.O je predstaviť koncept novej kompetencie v práci s mládežou: Emocionálnej
inteligencie a to prostredníctvom rozvoja konkrétnych postupov a nástrojov, ktoré neskôr môžu byt
implementované pri práci s mladými ľuďmi. Mobility pracovníkov s mládežou sa zúčastní 24 pracovníkov s
mládežou plus 4 ľudia z organizačného tímu dokopy z desiatich krajín: Slovensko, Lotyšsko, Estónsko, Grécko,
Poľsko, Česko, Chorvátsko, Španielsko, Portugalsko a Taliansko. Mobilita bude trvať deväť dní a bude sa realizovať
v oblasti Vysokých Tatier. Hlavnými nástrojmi na dosiahnutie cieľov a vzdelávacích výstupov mobility budú
experimentálne učenie sa s dôrazom na outdorový prístup s použitím rôznych neformálnych metód.

14 485,00 €

Projekt MULTI-CULTI: Visuals and innovative methods for Intercultural Learning je mobilitou pracovníkov s
mládežou, ktorý sa uskutoční v dňoch 19--24.9.2019 v Nitre. Zúčastní sa jej 23 pracovníkov s mládežou vo veku od
25-30 rokov z 10 krajín (Slovensko, Francúzsko, Litva, Poľsko, Taliansko, Rumunsko, Bulharsko, Španielsko a
Grécko). Hlavnými témami projektu sú mládež( participácia, práca s mládežou), interkultúrne a medzigeneračné
učenie a inklúzia-rovnosť.

19 835,00 €

Projektom je školiaca aktivita pre mládežníckych lídrov a pracovníkov s mládežou, ktorej sa zúčastní 25
účastníkov – 7 pracovníkov s mládežou, 15 mládežníckych lídrov vo veku 16 – 19 rokov a 2 facilitátori. Zapojené
skupiny sú zo Slovenska, Grécka, Turecka, Poľska a Maďarska. Z daného počtu predpokladá organizátor zapojenie
minimálne 15 – 23 mladých ľudí s nedostatkom príležitostí (geograficky, spoločensky a ekonomicky). Po dobu 8
programových dní sa budú venovať téme rozšírenia kompetencií pre prácu s mládežou s využitím rôznych prvkov
neformálneho vzdelávania. Projekt sa bude konať v dátume 22.6.-29.6. 2019 v Snine.

18 840,00 €

Projektový zámer podáva organizácia Pospolitosť pre harmonický život. Projekt volunteering for Sustainability je
mobilita pre pracovníkov s mládežou, ktorá sa uskutoční v Zaježovej od 16. do 20. novembra 2019. Do projektu
bude aktívne zapojených 13 organizácií, z toho 9 programových (Nemecko, Slovinsko, Bulharsko, Španielsko,
Taliansko, Turecko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko) a 4 partnerské krajiny (Kosovo, Ukrajina, Arménsko, Rusko).
Mobility pracovníkov s mládežou sa zúčastní 27 pracovníkov s mládežou, vrátane 2 facilitátorov. Hlavným cieľom
projektu je zvýšiť kvalitu a kvantitu medzinárodných dobrovoľníckych aktivít pre mládež v zúčastnených
organizáciách – ekodedinách a organizáciách pre udržateľnosť. Aktivity: prezentácia youthpassu, story telling,
príklady úspešných dobrovoľníckych projektov, ppt prezentácie, reflexia, diskusie, návšteva permakultúrnej farmy
na Sekieri, projektový manažment v zameraní na dobrovoľnícke projekty, aktivity a diskusie zamerané na
dosiahnutie kvalitných a úspešných dobrovoľníckych projektov ESC v prostredí ekodedín, permakultúrnych
fariem.

2019-1-SK02-KA105-002104

Coaching: Level One

EduEra

Košický kraj

A

29 345,00 €

Tréningový kurz pre mládežníckych pracovníkov aj pre mladých so znevýhodnením so zameraním na prácu s
mladými ľuďmi s nedostatkom príležitostí a NEETov a ich možnosťami na lepšie uplatnenie sa na trhu práce.
Tréningový kurz bude inovatívnym hĺbkovým školiacim kurzom s využitím koučingovej metodológie,
outdoorových aktivít a storytellingom, rituálmi a mýtmi a ich využitím v práci s mládežou. Tréningový kurz je
určený pre 35 účastníkov z 11 krajín a bude sa realizovať 17.-24.9.2019 v Kysaku.

2019-1-SK02-KA105-002108

Pour Faciliter 2020

Change Your Self

Košický kraj

A

18 865,00 €

Organizácia Change Your Self predkladá projekt s názvom "Pour Faciliter 2020", s cieľom vysoko zvýšiť a posiľniť
kompetencie 23 pracovníkov s mládežou (z 8 rôznych krajín) v oblasti verejnej odbornej facilitácie, a to
prostredníctvom vzdelávacieho školenia, ktoré by bolo realizované od 28.12. 2019 - 2.1. 2020 na východnom
Slovensku. Pracovníci s mládežou by boli prerozdelení do menších skupín 3 - 10 účastníkov, s cieľom zvýšiť aj ich
grafickú facilitáciu, viac využívať reč tela, vedieť sa vyjadrovať pred verejnosťou, improvizačné techniky, atď.

2019-1-SK02-KA105-002099

Brand Aid Kit

Majami, o.z.

Bratislavský kraj

N

0,00 €

2019-1-SK02-KA105-002096

Be the Change

A.D.E.L. - Association for Development, Education and
Labour

Prešovský kraj

N

0,00 €

2019-1-SK02-KA105-002058

Intercultural Education in Action

Marthos o.z. - Esterházy Akadémia

Nitriansky kraj

N

0,00 €

2019-1-SK02-KA105-002113

Bring the change - when formal meets non-formal

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

Žilinský kraj

N

0,00 €

2019-1-SK02-KA105-002115

Queer NFE

Saplinq

Nitriansky kraj

N

0,00 €

2019-1-SK02-KA105-002098

Take a step towards Creativity

Youth for Equality

Trnavský kraj

N

0,00 €

2019-1-SK02-KA105-002101

Džungľa ľudskosti II - Krok vpred

OZ Apolon

Prešovský kraj

N

0,00 €

2019-1-SK02-KA105-002076

Skill IT in Youth Work

CPM-Centrum prevencie mladeze

Žilinský kraj

N

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

2019-1-SK02-KA205-002145

2019-1-SK02-KA205-002141

Názov projektu

Your career is waiting – get ready!

Youth Outdoor Leadership Academy

Žiadateľ

Nezisková organizácia EPIC

Štúdio Zážitku - Outward Bound Slovensko, o.z.

Kraj

Pridelenie
grantu

Bratislavský kraj

Bratislavský kraj

A

A

Rozpočet

Popis podporeného projektu

155 480,00 €

Projekt strategického partnerstva bude realizovať nezisková organizácia EPIC v spolupráci s partnermi z Belgicka, Talianska a Českej
republiky. Zámerom projektu je pomôcť zlepšiť zamestnateľnosť mladých ľudí s dôrazom na znevýhodnených mladých ľudí prostredníctvom
nových školiacich postupov a poskytnúť špecifickú prípravu aj samotným zamestnávateľom v téme inklúzie. Výstupom z projektu má byť
analýza stavu po realizácii projektu na vybraných zamestnávateľoch, príručka s dvomi školiacimi metodikami a video odkazy účastníkov ako
im projekt pomohol sa uplatniť na trhu práce. Projekt bude realizovaný od júna 2019 do mája 2021.

107 750,00 €

Predkladateľom projektu je OZ Štúdio zážitku, ktoré sa zameriava na osobnostný rozvoj prostredníctvom outdoorových, zážitkových aktivít.
Projekt Strategického partnerstva zapája tri organizácie zo Slovenska a jednu z Nórska. Cieľom projektu je transfer know-how a skúseností s
cieľom vytvorenia osobnostného rozvojového programu pre mladých ľudí zo znevýhodneného prostredia na Slovensku. Projekt bude
realizovaný pod supervíziou organizácie Červený kríž z Nórska. Medzi aktivity projektu patrí: Školenie pre mentorov v Nórsku v oblasti
zážitkového učenia a outdoorových metód, zážitkový program pre mladých vedúcich zameraný na teambuilding a outdoor, vodcovský
program pre mladých vedúcich zameraný na oudoorové zručnosti, vodcovský program pre mladých vedúcich zameraný na prípravu
rovesníckeho vzdelávacieho programu, rovesnícky program pre mladých ľudí, hodnotiace stretnutie pre mentorov a školiteľov, vytvorenie
metodík pre pracovníkov s mládežou, lídrov a ľudí, ktorí pracujú s metódami zážitkovej pedagogiky a mentoring počas trvania celého
projektu.
Projekt strategického partnerstva budú realizovať Rada mládeže Slovenska a Česká rada detí a mládeže, spolu s vybranými členskými
mládežníckymi organizáciami z oboch krajín. Projekt bude trvať od júna 2019 do decembra 2021. Cieľom projektu je zistiť aké rozdiely sú
medzi neorganizovanou a organizovanou mládežou v oblasti ich hodnôt a vzorov. Tieto zistenia majú dospieť k zatraktívneniu a uznávaniu
práce s mládežou a k skvalitneniu už existujúcej práce s mládežou v zapojených organizáciách. Súčasťou projektu sú intelektuálne výstupy:
1. Kompletné údaje z prieskumu na tému hodnôt a vzorov medzi organizovanou a neorganizovanou mládežou 2. Spoločná správa pre obe
krajiny, ktorá bude porovnávať údaje z výskumu medzi mládežou a krajinami. 3. Infokampaň pre verejnosť. 4. Spoločná správa z jednotlivých
výskumov v zapojených mládežníckych organizáciách, vrátane samostatnej správy pre každú organizáciu.

2019-1-SK02-KA205-002078

Youth Values

Rada mládeže Slovenska

Bratislavský kraj

A

195 215,00 €

2019-1-SK02-KA205-002079

Encouraging active citizenship and increasing the voter
turnout among young EU citizens

Európsky Dialóg

Trnavský kraj

N

0,00 €

2019-1-SK02-KA205-002066

Entrepreneurship education in youth work: space for
creativity, space for initiatives

Youthully Yours SR

Košický kraj

N

0,00 €

2019-1-SK02-KA205-002089

Mládežnícke dobrovoľníctvo do celého sveta

Žabky

Košický kraj

N

0,00 €

2019-1-SK02-KA205-002097

Care For Young Caregivers

QUALED občianske združenie pre kvalifikáciu a
vzdelávanje

Žilinský kraj

N

0,00 €

2019-1-SK02-KA205-002142

Najlepšie praktiky pri manažmente podujatí pre
mládežnícké neziskové organizácie

SKEJ -Slovesnká esperantská mládež

Žilinský kraj

N

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

Názov projektu

Žiadateľ

Kraj

Pridelenie
grantu

Rozpočet

2019-1-SK02-KA347-002123

Rozhoduj o Európe

Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre
zahraničnú politiku, n.o.

Bratislavský kraj

A

43 623,00 €

2019-1-SK02-KA347-002117

Kam kráčaš Participácia? Vývoj dialógu mladých ľudí a
tvorcov politík v SR

Združenie informačných a poradenských centier mladých
v Slovenskej republike

Trenčiansky kraj

A

16 850,00 €

2019-1-SK02-KA347-002077

Spojme sa pre mladých

OZ ZaŽiar

Banskobystrický kraj
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A

14 000,00 €

Popis Podporeného Projektu
Projekt dialógu s mládežou bude realizovať Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku
spolu s dvomi partnermi zo Slovenska a Českej republiky, v období od mája 2019 do mája 2020. Účastníkmi
projektu budú študenti stredných škôl zo SK a ČR. Projekt je zameraný na podporu dialógu mladých ľudí v
zapojených krajinách o aktuálnych témach spojených s ich životom v spoločnej Európe a na vzájomný dialóg
mladých ľudí s ľuďmi s rozhodovacími právomocami ohľadom týchto tém. Projekt tiež približuje rozhodovací
proces na úrovni Európskej únie mladým ľuďom prostredníctvom 11 aktivít, pričom jednou z nich je aj modelové
zasadnutie európskych inštitúcií. Aktivity budú založené na metódach neformálneho vzdelávania: prezentácie,
skupinová práca, rolové hry, reflexia a pod
Projekt v rámci KA3 s názvom „Kam kráčaš, Participácia?“ je zameraný na podporu participácie mládeže. Projekt
spája overené prvky a aktivity s novými a zároveň je akýmsi "follow up" predošlých projektov. Projekt trvá 15
mesiacov a predkladá ho organizácia ZIPCEM. Projekt pozostáva z viacerých aktivít, ktorých sa zúčastnia rôzne
cieľové skupiny: skúsení účastníci z predošlých projektov, noví v oblasti participácie neskúsení účastníci a dôležití
dospelí. Súčasťou projektu je aj mapovanie dopadu predošlých projektov a aktivít a z nich plynúce zdieľanie
príkladov dobrej praxe.
Projekt "Spojme sa pre mladých" je aktivitou KA3 predkladaný OZ ZAŽIAR a zameriava na spoluprácu miestnych
politikov a mladých ľudí, podporu participácie mládeže a aktívneho občianstva v meste Žiar nad Hronom.
Projektová pozostáva zo 7 národných aktivít, ktoré budú mať rôznu formu – dve aktivity sú plánovacieho
charakteru v rámci dialógu s mládežou, jedna aktivita bude podujatie pre verejnosť, ďalšia aktivita je zameraná
na upratanie verejných priestorov a tri stretnutia budú venované dialógu s mládežou formou diskusií. Súčasťou
aktivít je aj analýza potrieb mládeže v meste, tvorba mestského mládežníckeho klubu a tvorba Koncepcie práce s
mládežou. Projekt bude trvať 15 mesiacov a jeho výstupom bude už spomínaná Koncepcia a mládežnícky klub.

