Výsledky rozhodovania o poskytnutí grantu k predkladaciemu termínu 30.4.2019*
*Tento dokument má iba informatívny charakter. Nie je použiteľný pre právne účely.

KA1-Mládežnícke výmeny
KA1 - Mládežnícke výmeny
Číslo projektu

2019-2-SK02-KA105-002154

Názov projektu

Start up your Future

Žiadateľ

Kraj

Mladiinfo Dolný Kubín

Žilinský kraj

Pridelenie
grantu

A

Rozpočet

Popis podporeného projektu

14 900,00 €

Mladiinfo Dolný Kubín vznikol ako miestna pobočka organizácie Mladiinfo Slovensko v Bratislave
v roku 2016. Aktivity projektu sú zamerané na informovanie o možnostiach vlastného podnikania
a ako rozšíriť svoje podnikateľské zručnosti. Hlavné ciele projektu sú rozvoj mládežníckeho
aktivizmu a vodcovských zručností v podnikateľskom prostredí a povzbudzovanie mladých ľudí,
aby si vytvárali a rozvíjali svoje vlastné nové nápady na založenie nových podnikov. Účastníci
budú zo Slovenska, Bulharska, Ruska, Grécka, španielska a Arménska. Mobilita bude trvať od 8. 14.9.2019. Účastníkmi bude 30 mladých ľudí vo veku 16+.

2019-2-SK02-KA105-002217

No Difference Between Us!

Luminosus, n.o.

Košický kraj

A

11 840,00 €

Projekt je medzinárodnou výmenou s účasťou mladých ľudí zo 4 krajín - Slovensko, Veľká
Británia, Ukrajina a Lotyšsko. Hlavnou témou je boj proti predsudkom a stereotypom a budovanie
porozumenia a sociálnej a kultúrnej diverzity. Cieľom projektu je umožniť mladým ľuďom lepšie
pochopiť fungovania stereotypov a vzniku predsudkov a následnej neznášanlivosti. Realizátor
projektu chce dosiahnuť, aby sa narastala tolerancia a porozumenie medzi mladými ľuďmi a aby
sa spoločnosť viac zcitlivovala a bola viac inkluzívna.

2019-2-SK02-KA105-002193

One Europe One Future

Dorkas

Prešovský kraj

A

18 325,00 €

Projekt "One Europe One Future" je mládežnícka výmena, ktorej sa má zúčastniť 36 mladých ľudí
vo veku 13 - 18 rokov spolu so 7 vedúcimi skupín. Výmena bude trvať 7 dní a bude do nej
zapojených 6 partnerských organizácií (CZ, LV, PL, RO, SK, TUR) a výmenou sa bude prelínať
niekoľko tém: zdravý životný štýl, kritické myslenie, ludské práva a interkulturne učenie.

13 635,00 €

Projekt medzinárodnej mládežníckej výmeny predkladá MNO Protect work, ktorá ma bohaté
skúsenosti v oblasti práce s mládežou. Projekt je orientovaný na prípravu mladých ľudí na vstup
na trh práce ako dôsledok nárastu generačných priepastí medzi ľuďmi rôzneho veku na
pracovisku. Cieľovou skupinou sú
mladí ľudia vo veku 15-20 rokov, ktorí v rámci zážitkových aktivít neformálneho vzdelávania
získajú nové vedomosti v oblasti age manažmentu, rozvinú si komunikačné zručnosti, osvoja si
mediačné zručnosti pri riešení konfliktov v osobnom a pracovnom živote. Do mládežníckej
výmeny bude zapojených 27 účastníkov zo Slovenska, Poľska a Ukrajiny, ktorí predstavujú
rizikovú skupinu, nakoľko pochádzajú z menej rozvinutých regiónov s vyššou mierou
nezamestnanosti s geografickými a ekonomickými prekážkami a vzdelávacími problémami.
Témami projektu budú: problematika trhu práce vrátane kariérneho poradenstva /
nezamestnanosť mladých ľudí/,kľúčové kompetencie (vrátane matematiky a gramotnosti) základné zručnosti medzikultúrne/medzigeneračné vzdelávanie a (celoživotné) učenie sa. Projekt
sa bude realizovať od 20.-27.9.2019 na Slovensku.

10 325,00 €

Projekt je zameraný na zvyšovanie povedomia o zdravej výžive a fyzickej zdatnosti. Počet
účastníkov je rovnaký v oboch tímoch - 8 účastníkov + 1 líder zo Slovenska a 8 + 1 z Poľska.
Účastníci sú vo veku od 16 do 25 rokov. Poľský tím tvoria 4 chlapci a 5 dievčat a slovenský tím 5
chlapcov a 4 dievčatá.
Projekt počíta so zapojením ľudí s nedostatkom príležitostí. Cieľom projektu je zlepšiť úroveň
zručností pre 18 mladých ľudí a ich záujem o zdravý životný štýl a podpora medzikultúrneho
dialógu a aktívneho občianstva prostredníctvom kultúrnych aktivít v prírode na 7 dní
prostredníctvom turistiky v Tatrách, poznávanie tradičných remesiel, rovnako aj šírenie
informácií o zdravom životnom štýle medzi návštevníkmi Tatranskej Lomnice.

2019-2-SK02-KA105-002205

2019-2-SK02-KA105-002155

Generácie X,Y, Z na pracovnom trhu

On the track of well-being

Protect work

United Youth Spirit

Bratislvaský kraj

Trnavský kraj

A

A

Projekt je medzinárodnou výmenou pre účastníkov zo 6 krajín - Slovenska, Španielska, Maďarska,
Estónska, Bulharska a Fínska. Jeho hlavnou témou je predchádzanie prílišnému tráveniu času na
mobilných telefónoch, počítačoch a tabletoch prostredníctvom ukážky rôznych indoorových aj
outdoorových hier.
Predpokladá sa účasť mladých ľudí, ktorí nemajú predchádzajúcu skúsenosť s realizáciou
medzinárodných aktivít a očakáva sa, že po realizácii projektu budú chcieť mladí ľudia tráviť viac
času pri hrách s inými mladými ľuďmi.
Prostredníctvom realizácie mládežníckej výmeny s názvom "Otvorme si oči" chce neformálna
skupina žiakov gymnázia z Ružomberku na báze medzikultúrneho dialógu a neformálneho učenia
odstrániť predsudky, xenofóbiu a rasizmus medzi účastníkmi, a tak získať pozitívnejší vzťah ku
spoločenským hodnotám s dôrazom na vzdelanie.

2019-2-SK02-KA105-002152

Games for everyone!

Luminosus, n.o.

Košický kraj

A

20 650,00 €

2019-2-SK02-KA105-002179

Otvorme si oči.

CARPE DIEM

Žilinský kraj

A

31 950,00 €

2019-2-SK02-KA105-002206

Nakupuj raz , redukuj dvakrát

La gente del cambio

Košický kraj

A

17 040,00 €

Projekt „ Nakupuj raz, redukuj dvakrát“ je mládežnícka výmena, ktorá sa bude konať v Bardejove
7.-14.9.2019. Zúčastni sa jej 42 účastníkov. Do výmeny sú zapojení mladí ľudia zo Slovenska,
Českej republiky, Rumunska a Ukrajiny. Organizátorom výmeny aj partnerské organizácie sú
tvorené neformálnymi skupinami z radov študentov. Mládežnícka výmena je zameraná na
problematiku ekológie, čo ju ničí a ako tomu predchádzať.

16 720,00 €

Projekt vznikol v súvislosti s aktuálnou potrebou nedostatočného záujmu mládeže na vidieku o
dianie vo svojom okolí. Realizátormi projektu „Vidiek je fajn“ sú mladí ľudia z okolitých obcí
občianskeho združenia Dedovec v Trenčianskych Tepliciach a cezhraničného partnera Luhačovské
Zálesí. Počet účastníkov je 44. Hlavným cieľom projektu je nájsť cestu ako motivovať mladých
ľudí na vidieku, aby sa stali aktívnymi v ich prirodzenom vidieckom prostredí a ukázať im, že život
na vidieku môže byť fajn či už v spolupráci so samosprávou alebo vynaložením vlastnej aktivity v
spolupráci so svojimi rovesníkmi. Výstupom aktivít projektu budú vytvorené tzv. video blogy.

2019-2-SK02-KA105-002163

Vidiek je fajn

Dedovec o.z.
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Trenčiansky kraj

A
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2019-2-SK02-KA105-002192

Green Minds

MOTHER FLOWER

Žilinský kraj

N

0,00 €

2019-2-SK02-KA105-002188

ONE STEP, TWO STEPS, THREE STEPS

Majami, o.z.

Bratislavský kraj

N

0,00 €

2019-2-SK02-KA105-002176

Young People against Radicalization and Violent Extremism in Europe

Youthfully Yours SR

Košický kraj

N

0,00 €

2019-2-SK02-KA105-002181

Let's go 0 waste

SYTEV

Žilinský kraj

N

0,00 €

2019-2-SK02-KA105-002202

ProActive!

EduEra

Košický kraj

N

0,00 €

2019-2-SK02-KA105-002170

Care for waste

Keric, o.z.

Žilinský kraj

N

0,00 €

2019-2-SK02-KA105-002191

Simple Life

Luminosus, n.o.

Košický kraj

N

0,00 €

2019-2-SK02-KA105-002199

This is ME!

EduEra

Košický kraj

N

0,00 €

2019-2-SK02-KA105-002209

You(th) Participate!

Youthfully Yours SR

Košický kraj

N

0,00 €

2019-2-SK02-KA105-002164

Miesto pre Teba

Zdruzenie za integraciu Rómov

Banskobystrický kraj

N

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

2019-2-SK02-KA105-002168

2019-2-SK02-KA105-002183

Názov projektu

Let´s Fight Cyberbullying!

Spread Ability

Žiadateľ

Youth Empowerment in a European Society

Youth for Equality

Kraj

Prešovský kraj

Trnavský kraj

Pridelenie
grantu

A

A

Rozpočet

Popis podporeného projektu

21 400,00 €

Let´s Fight Cyberbullying! je projektom neziskovej organizácie YEES, ktorá sa zaoberá podporou vzdelávacích a
tréningových aktivít s mládežou. Medzinárodný tréningový kurz sa zameria na témy ako obťažovanie na
internete, legislatíva, inovácie, neformálne vzdelávanie za prítomnosti multidisciplinárneho tímu. Zámerom
tréningového kurzu je medzinárodná spolupráca, výmena skúseností s ohľadom a rešpektom voči odlišnostiam a
rozvíjanie zručností mládežníckych pracovníkov v predchádzaní kyberšikane a pomoci mladým ľuďom. Okrem
účastníkov zo Slovenska sa ho zúčastnia pracovníci s mládežou z Talianska, Portugalska, Nemecka, Srbska a
Turecka. Trvanie projektu je 10 mesiacov. V rámci projektu je plánovaný odborný tréning pre pracovníkov s
mládežou týkajúci sa problematiky kyberšikanovania.

17 610,00 €

Mobilita pracovníkov s mládežou v rámci projektu SPREAD ABILITY sa uskutoční v dňoch 3.11. -10.11.2019 v
Bratislave a zúčastnia sa jej pracovníci s mládežou, mládežnícki lídri, tréneri, odborníci, aktivisti starší ako 18
rokov z ôsmych krajín: Slovenska, Bulharska, Srbska, Grécka, Turecka, Španielska, Rumunska, Veľkej Británie.
Témou projektu je práca s mládežou s funkčnou diverzitou. 24 účastníci sa stretnú za účelom pripraviť príručku
pre prácu s mládežou s funkčnou diverzitou.

2019-2-SK02-KA105-002204

Steps 4 future

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

Žilinský kraj

A

50 690,00 €

Predkladateľ projektu MNO z Oravy zo Slovenska pripravila spoločne s partnermi z Maďarska, Česka, Grécka, Litvy
a Talianska 3-fázový projekt medzinárodných školení, ktorý sa bude zameriavať na vnútorné fungovanie
organizácií a mal by im pomôcť rozvíjať sa a smerovať k väčšej udržateľnosti. Hlavným cieľom projektu je posilniť
kapacity organizácií pracujúcich s mladými ľuďmi, aby smerovali k väčšej vnútornej stabilite a udržateľnosti aby sa
tak zvýšil dopad ich práce na mladých ľudí. Špecifické ciele projektu: pomôcť mládežníckym organizáciám nastaviť
si svoje poslanie, víziu a hodnoty, ktoré budú zdieľané všetkými ľuďmi v organizácii. Podporiť organizácie, aby
efektívne využívali svoje ľudské zdroje (zamestnancov aj dobrovoľníkov) a aby vytvárali prostredie pre ich
sebarozvoj a osobný a profesionálny rast. Pomôcť organizáciám nastaviť si efektívne vnútorné procesy s využitím
projektového riadenia. Predstaviť organizáciám inovatívne nástroje, ktoré môžu využívať pre svoj rozvoj. Projekt
sa má realizovať v Grécku, Taliansku a na Slovensku. Spolu sa projektu zúčastní 71 účastníkov.

2019-2-SK02-KA105-002222

How to stop infodeformation in YOUth

Youth for Equality

Trnavský kraj

A

17 490,00 €

Cieľom projektu „How to stop infodeformation in YOUth“ je vytvoriť konzistentný obraz o probléme
dezinformácií, falošných správ a iných druhov manipulácie, ktorým mládež v súčasnosti čelí a hľadať účinné
techniky, ako pomôcť mladým stať sa agilnejším a odolnejším voči hrozbám manipulácie. Mobilita pracovníkov s
mládežou sa uskutoční v termíne 19. - 26.1.2020 v Trnave a zúčastnia sa jej mladí ľudia vo veku 21 – 35 rokov z
Grécka, Poľska, Turecka, Fínska, Ukrajiny, Maďarska, Belgicka, Slovenska.

25 525,00 €

Projekt medzinárodného seminára na zdieľanie skúseností v práci s mládežou predkladá organizácia EduEra z
Košíc. Do projektu je zapojených 21 organizácií z 18-tich krajín. Seminár vytvorí počas šiestich dní priestor pre 34
účastníkov na získanie nových skúseností hodnotných pre ich osobný aj profesionálny život. Budú to pracovníci s
mládežou a manažéri mládežníckych organizácií z rôznych geografických oblastí s rôznym zameraním činnosti.
Oboznámením sa s novými metódami, nástrojmi a príkladmi dobrej praxe sa zvýši kvalita práce s mládežou v
jednotlivých partnerských organizáciách.Pridanou hodnotou bude budovanie medzinárodného partnerstva a
spoločné aktivity v budúcnosti. Obsah seminára bude tvorený priamo účastníkmi prostredníctvom realizácie
vlastných workshopov. Okrem toho bude v programe priestor pre teambuilding, tvorbu nových projektových
návrhov, prácu s youthpassom atď. Do projektu plánuje žiadateľ zapojiť mladých ľudí s nedostatkom príležitostí.

16 600,00 €

Žiadateľom projektu Winter Course je Mládežnícka organizácia Plusko a ide o TC pre pracovníkov z mládežou.
Trvanie projektu je plánované od 1.8.2019 do 31.3.2010. Zapoja sa do neho účastníci z Českej Republiky,
Maďarska, Fínska, Litvy, Chorvátska, Srbska a Rumunska. Projekt sa zameriava na inovatívne metódy
neformálneho vzdelávania ako aj osobnostný a kompetenčný rozvoj pracovníkov s mládežou. Ide o zážitkový kurz,
ktorý chce organizácia preniesť na medzinárodnú úroveň. TC zahŕňa putovanie v zimnej prírode a po ňom
metodologickú časť.

18 353,00 €

Projekt s názvom „High level“ prekladá OZ z Oravy - V.I.A.C Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže. Partnerské
organizácie z Fínska, Českej republiky, Estónska majú taktiež dostatok skúsenosti s realizáciou projektov v oblasti
mládeže, čo môže byť zárukou úspešného zvládnutia realizácie konkrétneho projektu. Projekt sa zameriava na
študijnú návštevu, ktorá sa bude realizovať vo Fínsku v termíne od 13. – 19.10.2019 a zúčastnia sa jej 22
pracovníci s mládežou, ktorí budú zahŕňať aj pracovníkov s nedostatkom príležitostí. Cieľom projektu je aby
pracovníci s mládežou spoznali systém práce s mládežou vo Fínsku v oblasti neformálneho vzdelávania. Účastníci
navštívia rôzne mládežnícke organizácie a budú mať možnosť zažiť jednotlivé metódy a prístupy, taktiež si ich
budú môcť vyskúšať realizovať. Spoznajú nové trendy v oblasti neformálneho vzdelávania. Projekt by mal
významnou mierou ovplyvniť systém práce v jednotlivých zapojených organizáciách v oblasti zavádzania
inovatívnych metód do práce s mládežou. Témami projektu budú: metódy zamerané na zlepšenie kvality, mládež
/participácia, práca s mládežou, mládežnícka politika/,nové inovatívne osnovy/vzdelávacie metódy, tvorba
vzdelávacích metód.

2019-2-SK02-KA105-002198

2019-2-SK02-KA105-002156

2019-2-SK02-KA105-002162

COLOURS OF YOUTH WORK
- an international seminar for sharing practices in youth
work

Winter Course

High level

EduEra

Mladeznicka organizacia Plusko

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

Košický kraj

Bratislavský kraj

Žilinský kraj
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2019-2-SK02-KA105-002182

2019-2-SK02-KA105-002194

2019-2-SK02-KA105-002195

2019-2-SK02-KA105-002219

Take a step towards Creativity

Digital Rainbow Storytelling

Contact making seminar - Wilderness therapy
opportunities

Be the Change

Youth for Equality

SAPLINQ, O.Z.

Studio Zazitku - Outward Bound Slovensko o.z.

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

Trnavský kraj

Košický kraj

Bratislavský kraj

Prešovský kraj

A

A

A

A

20 430,00 €

Ide o mobilitu pracovníkov s mládežou, ktorú organizuje slovenská organizácia Youth for Equality v spolupráci so
7 partnermi z Turecka, Grécka, Španielska, Litvy, Veľkej Británie, Talianska a Poľska. Mobilita sa uskutoční v
decembri 2019 v Trnave a bude sa zaoberať vnímaním kultúry a kreativity prostredníctvom neformálneho
vzdelávania. Projektu sa zúčastnia 24 účastníci vo veku 18 – 35 rokov.

24 595,00 €

Mobilita pracovníkov s mládežou "Digital Rainbow Storytelling", ktorú organizuje občianske združenie Saplinq sa
bude konať od 29.11.- 7.12.2019 v Modre a zúčastní sa ho 29 účastníkov z 9 krajín (Slovensko, Česko, Belgicko,
UK, Írsko, Bulharsko, Španielsko, Srbsko a Portugalsko). Z daného počtu predpokladá organizátor zapojenie
minimálne 16 účastníkov s nedostatkom príležitostí (geograficky, kultúrne, vzdelanostne, sociálne a ekonomicky).
Po dobu 9 programových dní sa budú venovať téme rozšírenia kompetencií pre prácu s mládežou pracujúcich
prevažne s LGBTQIA mladými ľuďmi s využitím inovatívnych IT metód. Účastníci na záver získajú Youthpass.

13 785,00 €

Projektový zámer pod názvom Contact making seminar – Wilderness therapy opportunities podáva organizácia
Štúdio zážitku - Outward Bound Slovensko. Projektovým zámerom je mobilita pracovníkov s mládežou (contact
making seminar), ktorá sa uskutoční v Terchovej od 4. do 7. novembra 2019. Do projektu je aktívne zapojených 7
organizácií – 2 zo Slovenska, 2 z Českej republiky, 2 z Maďarska a 1 z Rumunska. Mobility pracovníkov s mládežou
sa zúčastní 25 pracovníkov s mládežou, vrátane 2 facilitátorov. Hlavným cieľom projektu je prepájať mimovládne
organizácie venujúce sa zážitkovému a neformálnemu vzdelávaniu s organizáciami a expertmi venujúcimi sa tzv.
terapii divočinou, sieťovanie. Ďalšími cieľmi projektu sú: vytvoriť priestor pre vznik spoločných tímov školiteľov a
terapeutov v téme terapia divočinou, navrhnúť konkrétne nápady projektov a formu spolupráce ako
implementovať terapeutickú prácu do programov organizácií.

23 850,00 €

Mobilita pracovníkov s mládežou "Be the change“, ktorú organizuje organizácia A.D.E.L. - ASSOCIATION FOR
DEVELOPMENT, EDUCATION AND LABOUR (Slovensko) sa bude konať v dňoch 16.-23.11.2019 neďaleko obci
Pruské. Projektu sa zúčastní 29 účastníkov z 10 krajín – Slovensko, Česko, Grécko, Severné Macedónsko,
Rumunsko, Srbsko, Nemecko, Chorvátsko, Taliansko a Španielsko. Témou výmeny sú vzorce správania sa a
všímavosť tzv. mindfullness s cieľom zlepšiť mentálne a psychické zdravie PsM. Pod vedením dvoch lektorov sa
pracovníci s mládežou budú učiť všímavosti, meditačným technikám podľa „Meditácie vedenej všímavosti“,
využívať všímavosť a jej dôležitosť pri práci s mládežou, rozoznávať a zvládať stereotypy a predsudky pri práci s
mládežou. Spoločne vytvoria brožúru, ktorá bude sumarizovať postupy používané v tréningovom kurze.

2019-2-SK02-KA105-002216

LEARN about GREEN and URBAN: engagement in
community projects

Združenie Slatinka

Banskobystrický kraj

A

16 767,00 €

Projekt LEARN about GREEN and URBAN: engagement in community projects je mládežníckou výmenou, na ktorej
sa stretnú urbanisti, street umelci, eko-aktivisti, manažéri kultúrnych eventov, pracovníci obce, novinári atď, ktorí
sa zaoberajú témou rozvoja mesta alebo komunity ako trvalo udržateľného priestoru, aby vytvorili dobré,
komunitné aktivity, resp. projekty. Hlavným zámerom projektu je riešenie otázky ako priviesť mladých ľudí k
spoločným hodnotám ako vytvorenie života v priateľskom meste a ako zapojiť mladých ľudí do budovania
komunít a ako ich posilniť v kompetenciách a účasti na verejnom živote. Účastníci sú zo Slovenska, Portugalska,
Moldavska a Ruska. Mobilita bude trvať od 14.10. -20.10.2019 a zúčastní sa jej 17 ľudí z organizácií pracujúcich s
mládežou v meste Stavropol. Cieľom projektu je posilniť odborné kapacity mládežníckych mimovládnych
organizácií, ako aj pracovať na konkrétnych projektových nápadoch pre miestnu komunitu a zlepšiť kvalitu práce s
mládežou pre rozvoj aktivít v prospech pozitívnej zmeny trvalo udržateľného rozvoja miestnych komunít.

2019-2-SK02-KA105-002203

Džungľa ľudskosti II - krok vpred

OZ Apolon

Prešovský kraj

A

57 600,00 €

Projekt vzájomnej výmeny pre 40 pracovníkov s mládežou zo Slovenska a Ukrajiny so zámerom vzdelávať
účastníkov hlavne v téme neformálneho vzdelávania. Prvá výmena sa má uskutočniť na Slovensku, druhá
4výmena je naplánovaná na Ukrajine. Deklarované je zapojenie cieľovej skupiny s geografickým, ekonomickým a
zdravotným znevýhodnením, a to najmä na strane ukrajinských participantov.
Ide o mobilitu pracovníkov s mládežou, ktorú organizuje SYTEV (SK) v spolupráci s organizáciami z ôsmich krajín,
konkrétne z Poľska, Moldavska, Egyptu, Ukrajiny, Palestíny, Bulharska, Srbska, Grécka a Azerbajdžanu. Zámerom
projektu je zvýšiť poznanie, zručnosti a postoje pracovníkov mládeže vo vzťahu k prevencii extrémizmu a násilia.
Ten je pretavený do dvoch cieľov – i) prevencia a boj proti extrémizmu a radikalizácii prostredníctvom
konkrétnych opatrení na lokálnej úrovni, posilňovaním mládežníckych organizácií; ii) posilniť postavenie
občianskej spoločnosti v boji proti radikalizácii a extrémizmu. Mobilita zahŕňa dve aktivity (november – Poľsko,
apríl – Slovensko), pričom každej z nich sa zúčastní 32 účastníkov.

2019-2-SK02-KA105-002160

Stand up AGAINST extremism

SYTEV

Žilinský kraj

A

44 501,00 €

2019-2-SK02-KA105-002189

Let's go visual

Majami, o.z.

Bratislavský kraj

N

0,00 €

2019-2-SK02-KA105-002201

Employability in Progress

OZ EDUSTEPS

Prešovský kraj

N

0,00 €

2019-2-SK02-KA105-002169

Neformálne vzdelávanie v práci so zdravotne
postihnutou mládežou

TK DANUBE

Bratislavský kraj

N

0,00 €

2019-2-SK02-KA105-002218

Street Performaning Art

Thalia Teatro

Banskobystrický kraj

N

0,00 €

2019-2-SK02-KA105-002149

Intercuıltural Lerarning and anti-Discrimination

ROMANE JILE

Nitrianský kraj

N

0,00 €

Strana 5

KA1-Mob. PsM+MV
KA1 - Mobilita pracovníkov s mládežou + Mládežnícke výmeny
Číslo projektu

Názov projektu

Žiadateľ

Kraj

Pridelenie
grantu

Rozpočet

2019-2-SK02-KA105-002153

Carpathian Spring

Legend Foto

Košický kraj

N

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

2019-2-SK02-KA205-002186

Názov projektu

Marker CS next level

Žiadateľ

YouthWatch

Kraj

Pridelenie
grantu

Bratislavský kraj

A

Rozpočet

Popis podporeného projektu

160 670,00 €

Projekt vychádza z kontextu skúseností s dlhodobým vzdelávaním pracovníkov s mládežou. Projekt Marker CS je ďalším pokračovaním
predošlých projektov, inovovaný o prizvanie učiteľov ako účastníkov a tiež prizvanie business sektora k spolufinancovaniu neformálneho
vzdelávania. Zámerom je podporiť udržateľnosť dlhodobého vzdelávania cez prepájanie neformálneho vzdelávania s business sektorom za
účelom naviazania spolupráce a formálnym vzdelávaním za účelom implementácie prvkov neformálneho vzdelávania. Tiež vďaka učiteľom
prepojiť formálne a neformálne vzdelávania s použitím v praxi na školách.
Projekt KA2 je zameraný na rozvoj a popularizáciu konceptu "service learning". Hlavným cieľom projektu je zvýšiť kompetencie a možnosti
mládeže na plnú participáciu v spoločnosti. Špecifické ciele projektu sú zvýšenie kvality a relevancie vzdelávania skrz service learning, rozvoj
kurikúl a stratégií implementácie, zvýšenie kapacity organizácií a mládežníckych vedúcich, zvýšenie povedomia o dobrovoľníctve a pod.
Organizácia počíta so zapojením 400 účastníkov, z ktorých by aspoň 115 účastníkov malo byť s nedostatkom príležitostí. Organizácia plánuje
5 medzinárodných koordinačných stretnutí a jedno multiplikačné podujatie na dosiahnutie výsledkov projektu. Vzdelávacie výstupy budú
manuály, školenie a webinár pre pracovníkov s mládežou o implementácii service learning.

2019-2-SK02-KA205-002174

Volunteering as an Educational Opportunity

Platforma dobrovolnickych centier a organizacii

Bratislavský kraj

A

140 339,00 €

2019-2-SK02-KA205-002197

Viac informácií - viac príležitostí: nájdi sa na Mape
aktívnych mládežníckych organizácií

ZDRUZENIE INFORMACNYCH A PORADENSKYCH CENTIER
MLADYCH V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

Trenčianský kraj

N

0,00 €

2019-2-SK02-KA205-002167

HEY! Effective communication for Youth sector

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

Prešovský kraj

N

0,00 €

2019-2-SK02-KA205-002185

Rozvoj mäkkých zručností mládeže pre lepšie uplatnenie
sa na trhu práce

topcoach s.r.o.

Bratislavský kraj

N

0,00 €

2019-2-SK02-KA205-002243

Zašime nedostatky

Nitka

Bratislavský kraj

N

0,00 €

2019-2-SK02-KA205-002220

Alitheia

ICEP s.r.o.

Bratislavský 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

Popis Podporeného Projektu
Projekt Create & Control predkladá organizácia Pomáhame druhým, o.z. v rámci KA3. Projekt bude trvať 12
mesiacov (august 2019 - júl 2020). Aktivity sú realizované formou súťaže pre tímy zo stredných škôl. Účastníci sa
v projekte budú venovať problémom fiktívne vytvorených krajín a vzdelávať sa tak v aktívnom občianstve,
kritickom myslení, čitateľskej gramotnosti. Niektoré aktivity sa venujú aj Európskym cieľom mládeže. Počas
projektu sa majú uskutočniť viaceré stretnutia a summity. Predkladateľ už zorganizoval tri ročníky tejto súťaže,
kde jeden bol podporený z programu Erasmus+.

2019-2-SK02-KA347-002196

Create & Control

Pomáhame druhým, o.z.

Žilinský kraj

A

23 640,00 €

2019-2-SK02-KA347-002171
2019-2-SK02-KA347-002175

Kroky ku zmene 3
PAN DEM 2019

Keric, o.z.
Občianske združenie Diera do sveta

Žilinský kraj
Žilinský kraj

N

0,00 €
0,00 €
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