
.

Výsledky rozhodovania o poskytnutí grantu k predkladaciemu termínu 1.10.2020 a 

29.10.2020*                                                                                                                              

*Tento dokument má iba informatívny charakter. Nie je použiteľný pre právne účely.



 KA1-Mládežnícke výmeny

Číslo projektu Názov projektu Žiadateľ Obec
Pridelenie 

grantu
Rozpočet Popis podporeného projektu

2020-3-SK02-KA105-002677

(P)reventing (A)nxiety and (N)eutralizing the 

(D)epression for (E)mpowering (MI)ndful 

(C)ommunities

Tatra Youth Group Žilina A 19 635,00 €

Žiadosť PANDEMIC (P)reventing (A)nxiety and (N)eutralizing the (D)epression for (E)mpowering

(MI)ndful (C)ommunities predkladá organizácia Tatra Youth Group. Ide o mládežnícku výmenu. Projektová

aktivita bude realizovaná 01/04/2021 - 31/12 /2020, počas 8 dní.

Projekt je kompatibilný s cieľmi Stratégie EÚ pre mládež, keďže témami je podpora duševného zdravia, fyzická

aktivita a zdravý životný štýl. Zapojené krajiny: Turecko, Rakúsko, Rumunsko, Estónsko, Španielsko a koordinátor Slovensko.

Výmena sa uskutoční na Slovensku - Pustý hrad. Ide o výmenu 36 účastníkov, pričom do projektu plánujú zapojiť 14 mladých ľudí s 

nedostatkom príležitostí vo veku 18 - 26 rokov.

Cieľom projektu je:

•pripraviť mladých ľudí na prispôsobenie sa novým podmienkam prostredníctvom sebauvedomenia sa a

meditačných techník na boj proti stresu a úzkosť voči „novému normálu“

•povzbudzovať mladých ľudí k pozitívnym zmenám v ich miestnych komunitách

•Predchádzanie závislostí na návykových látkach.

2020-3-SK02-KA105-002730 Waste HERO YOUTHFULLY YOURS SK Nižný Klatov A 26 010,00 €

Projekt medzinárodnej mobility mládeže sa má realizovať na Slovensku. Projektu sa má zúčastniť

42 mladých ľudí a mládežníckych vedúcich zo 7 krajín (Slovensko, Poľsko, Taliansko, Španielsko, Grécko,

Rumunsko a Litva). Témou projektu je ekológia - spracovávanie odpadkov a recyklácia. Aktivity projektu sú

založené na neformálnom učení. Projekt počíta i s následnými aktivitami pri šírení výsledkov projektu, ktoré

budú znamenať ďalšie šírenie výstupov v lokálnych komunitách partnerov. Projekt ráta so zapojením

znevýhodnenej mládeže.

2020-3-SK02-KA105-002724 Rainbow Summer Activism Camp SAPLINQ, O.Z. Košice A 24 935,00 €

Projket „Rainbow Summer Activism Camp“ žiadateľa SAPLINQ, o. z. je mládežnícka výmena zameraná prevažne na LGBT+ komunitu vo veku 

18-30rokov, do ktorej má byť zapojených 35 účastníkov zo 7 organizácií (SK + partneri: CZ, RO, BG, PL, PT, DE). Ide o overené partnerstvo, 

keďže zapojené organizácie už spolupracovali na spoločných projektoch. Cieľom projektu je umožniť mladým ľuďom, aby sa vedeli zastávať 

svojich práv a byť aktívnejší vo svojich komunitách a organizáciách zlepšením základných kompetencií v oblasti aktivizmu. Projekt obsahuje 

2 projektové aktivity – APV a YE. Okrem nich predpokladá aj ďalšie elementy (workshopy v réžii organizácií, situačná analýza, 

implementácia a hodnotenie miniprojektu po skončení mládežníckej výmeny). Predpokladá sa zapojenie znevýhodnenej mládeže a 

presadzuje sa prístup aktívnej inklúzie.

2020-3-SK02-KA105-002683 Art For Happy People STEFANI n.o. Žarnovica A 16 470,00 €

Projekt Art for happy people pripravuje organizácia STEFANI n.o. Trvanie projektu je plánované

od 1.3.2021 do 30.11.2021. Ide o mládežnícku výmenu, do ktorej sa zapojí 30 mladých ľudí z Izraela, Belgicka,

Bosny a Hercegoviny a Turecko. Hlavnými témami, ktorým sa projekt venuje je rozvoj kreativity, participácia v

spoločnosti, európske občianstvo. Projekt je inkluzívny.

2020-3-SK02-KA105-002686 Different Shades of the World SYTEV Kysucké Nové Mesto A 17 360,00 €

Projekt je medzinárodnou výmenou 31 mladých ľudí z Turecka, Portugalska, Estónska, Rumunska

a Slovenska. Účastníci sa budú počas 10 dní v Oščadnici oboznamovať s problematikou rasovej a rodovej

neznášanlivosti, ľudských práv a diskriminácie. Program je bohatý na neformálne aktivity a žiadateľ nadviazal

aktívnu spoluprácu s inou organizáciou pracujúcou s mladými ľuďmi v regióne. Realizáciou projektu chce

žiadateľ zareagovať na potrebu mládeže, ktorá si všíma narastajúci problém nekorektných postojov ľudí voči

menšinám.

2020-3-SK02-KA105-002713 Upgrade yourself Generácia bez bariér Košice A 18 160,00 €

Projekt predkladá Generácia bez bariér.

Výmeny sa zúčastní 44 mladých ľudí vo veku od 17 do 27 rokov, t.j. študenti stredných a vysokých škôl, ale aj

mladí ľudia ,ktorí si len hľadajú zamestnanie,resp. už zamestnanie majú.

Do výmeny bude zapojených 26 mladých ľudí zo znevýhodneného prostredia, ktorí majú ekonomické a

spoločenské prekážky, niektorí sú z detských domovov.

Zúčastnené krajiny: Slovensko, Ukrajina, Česko, Rumunsko.

Cieľom projektu je nadobudnutie digitálnych zručností, zvýšiť mediálnu gramotnosť a vyhodnocovanie

pravdivosti prijatých informácií.

 KA1 - Mládežnícke výmeny
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2020-3-SK02-KA105-002638 Youth for Tolerance Tatra Youth Group Žilina A 46 501,00 €

Ide o projekt mobility pracovníkov s mládežou. Projektová aktivita bude realizovaná 1/1/2021 -

30/10 /2021. Mládežnícka výmena pozostáva z 2 mobilít v 2 rôznych krajinách. Prvá mobilita sa bude konať v

marci v Žiline na Slovensku a druhá sa uskutoční v júni v tureckom Istanbule. Oboch mobilít sa zúčastní 42

účastníkov vo veku od 18 - 30 rokov z 8 partnerských krajín (Slovensko, Turecko, Chorvátsko, Bulharsko,

Španielsko, Poľsko, Rumunsko, Republika Severné Macedónsko).

Ciele projektu sú - zvyšovanie povedomia mladých ľudí o probléme diskriminácie, zvyšovanie vzájomného

porozumenia, solidarity a tolerancie medzi mladými ľuďmi pochádzajúcich z rôznych kultúr prostredníctvom

spolupráce v multikultúrnom prostredí, šírenie informácií na zvýšenie spoločenského povedomia o týchto

témach za pomoci on line nástrojov aj s potenciálom využitia vplyvu médií.

V každej zo zúčastnených organizácií bude minimálne 1 účastník so špeciálnymi potrebami, resp. inak

znevýhodnený.

2020-3-SK02-KA105-002668 Youth power in Social media STEP - Society for territorial progress Zemplínske Hámre A 20 220,00 €

Projekt mládežníckej výmeny Youth power in Social media predkladá STEP - Society for territorial

progress, zo Zemplínskych Hámrov. Témou 8+2 dennej výmeny pre 36 účastníkov zo Slovenska, Turecka,

Grécka, Rumunska, Poľska a Srbska je rozvíjanie schopností efektívne využívať sociálne siete na vyhľadávanie

a zdieľanie informácií a predchádzanie rizík, ktoré sociálne siete predstavujú. Projekt zapája znevýhodnenú

mládež.

2020-3-SK02-KA105-002630 Gamification is The Answer ADEL Slovakia Bratislava A 23 370,00 €

Projekt s názvom „Gemification is The Answer“ je mládežnícka výmena zahŕňajúca 36 účastníkov

vrátane 9 mladých ľudí zo znevýhodneného prostredia a dokopy 6 partnerských krajín zo Slovenska,

Gruzínska, Grécka, Litvy, Rumunska a Arménska. Začiatok mládežníckej výmeny je naplánovaný od 1. januára

2021 a koniec jeho realizácie 31. decembra 2021. Cieľom mládežníckej výmeny je získanie kľúčových

kompetencií a základného pochopenia procesu gamifikácie a herného učenia sa. Účastníci projektu získajú

kompetencie a vedomosti súvisiace s inovatívnymi metódami v kontexte neformálneho vzdelávania. 

2020-3-SK02-KA105-002671 INTE-local-GRATE! V-Kings Šaľa A 13 830,00 €

Projekt medzinárodnej mládežníckej mobility, ktorý sa má realizovať na Slovensku za účasti 30

účastníkov z 5 partnerských krajín (Slovensko, Rusko, Maďarsko, Poľsko a Taliansko).Témou projektu je

integrácia menšiny do väčšinovej spoločnosti. V prípade projektu sa jedná o vysokoškolských študentov a ich

problémov integrácie do väčšinovej spoločnosti. Projekt obsahuje aktivity s prvkami neformálneho vzdelávania.

Projekt bude využívať nástroj Youthpass. Projekt plánuje zapojiť mladých ľudí s nedostatkom príležitostí
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2020-3-SK02-KA105-002659 Sharpen thinking SYTEV Kysucké Nové Mesto N 0,00 €

2020-3-SK02-KA105-002710 From FOMO to JOMO La gente del cambio Košice N 0,00 €

2020-3-SK02-KA105-002641 Rethink the importance of mental health SYTEV Kysucké Nové Mesto N 0,00 €

2020-3-SK02-KA105-002633 Deaf Youth in Europe: Building Bridges
Slovenská asociácia klubov mladých 

nepočujúcich
Prešov N 0,00 €

2020-3-SK02-KA105-002667 Action for Environment SYTEV Kysucké Nové Mesto N 0,00 €

2020-3-SK02-KA105-002704 Actions speak louder than words EduEra Košice N 0,00 €

2020-3-SK02-KA105-002666 Music as a catalyst for change
Slovak association for economy, solidarity 

and cultur onlus
Banská Bystrica N 0,00 €

2020-3-SK02-KA105-002629 " New Innovation of Board games pedagogy" Romane Jilé Čata N 0,00 €

2020-3-SK02-KA105-002718 RecyCOOL! Exchange Nitka Bratislava N 0,00 €

2020-3-SK02-KA105-002650 [DEMO]cracy 2.0 Change Your Self Košice N 0,00 €

2020-3-SK02-KA105-002728 Spojme sily pre vidiek! Miestna akčná skupina Strážovské Vrchy Trenčianske Teplice N 0,00 €

2020-3-SK02-KA105-002703 Rediscovering Our Own True Self Change Your Self Košice N 0,00 €

2020-3-SK02-KA105-002656 Democracy - Rule of the people Mládež element Budúcnosti Košice N 0,00 €

2020-3-SK02-KA105-002673 Re-Think! BODRUNG Kapušianske Kľačany N 0,00 €

2020-3-SK02-KA105-002628
Social 1x1((Roma, youth unemployment, discrimination, 

equal opportunities for women, etc.)
Romane Jilé Čata N 0,00 €

2020-3-SK02-KA105-002727 AKO ĎALEJ? NEMAZ Necpaly N 0,00 €

2020-3-SK02-KA105-002639 Minulosť a súčasnosť Slovenska a Rumunska Silnejší-slabším Trenčín N 0,00 €

A Projekt navrhnutý na podporenie

R Projekt umiestnený na rezervnú listinu

N Projekt navrhnutý na nepodporenie

Vysvetlenie
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Číslo projektu Názov projektu Žiadateľ Obec
Pridelenie 

grantu
Rozpočet Popis podporeného projektu

2020-3-SK02-KA105-002689 Be Prepared: First aid training ADEL Slovakia Bratislava A 24 375,00 €

Projekt s názvom „Be Prepared: First Aid Training“ predstavuje školenie pracovníkov s mládežou,

ktorého cieľom je ponúknuť kompetencie a vedomosti v zdravotníckej oblasti, respektíve v oblasti podávania

prvej pomoci v život ohrozujúcich situáciách. Výmena tak reflektuje na jednu zo žiadaných predpokladov

Kľúčovej akcie 1 – zvyšovanie odborných kompetencií pracovníkov s mládežou. Projekt bude realizovaný v

Bardejove od 12. do 22. februára 2021 a do jeho realizácie budú zapojení partneri z bulharskej, cyperskej,

estónskej, gréckej, talianskej, portugalskej, rumunskej a nemeckej organizácie. Výmeny sa má zúčastniť 28

účastníkov a 9 účastníkov s nedostatkom príležitostí. Počas výmeny účastníci získajú vedomosti a zručnosti v

oblasti podávania prvej pomoci, ktorá by mala patriť k základným zručnostiam každého jednotlivca v

spoločnosti. Výstupom školenia je nástroj „First Aid Toolkit for Youth“, ktorý budú účastníci šíriť v rámci ich

domovských krajín.

2020-3-SK02-KA105-002691 Arrow in crisis SIEDAS Nitra A 18 655,00 €

Projekt Arrow in Crisis je medzinárodná výmena pracovníkov s mládežou a aktívnych mladých ľudí

s denným kontaktom s mladými ľuďmi. Projektu sa zúčastní 27 účastníkov z 8 krajín – 7 z EU a jedna z

partnerskej krajiny (Slovensko, Poľsko, Turecko, Cyprus, Taliansko, Portugalsko, Maďarsko a Litva). Z 27

účastníkov 14 čelí ekonomickým, kultúrnym alebo geografickým prekážkam alebo sú to utečenci. Ide o

čiastočnú inklúziu tyou A. Hlavným cieľom 6-dňového workshopu je zvýšiť kompetencie pracovníkov s

mládežou a organizácií v krízovom manažmente v súvislosti s pandémiou Covid-19 a umožniť im poskytovať

náležitú podporu mladým ľuďom, s ktorými zvyčajne pracujú.

2020-3-SK02-KA105-002720 Taking action against sexist hate speech Education for Equality and Ecology - Edeqec Bratislava A 22 060,00 €

Jedná sa o výmenu PsM z 7 krajín medzi Slovenskom, Talianskom, Litvou, Gréckom, Írskom,

Bulharskom a Poľskom) pre 28 účastníkov na 8 dní + 1 deň cesta). Hlavná aktivita sa uskutoční v termíne 20. -

27.6.2021 v Bratislave. Počet ľudí s nedostatkom príležitostí zapojených do projektu je 11. Cieľom projektu je

zvýšiť kompetencie pracovníkov s mládežou rozpoznávať nenávistné prejavy voči ženám a komunite LGBTIQ

+, zneužívaniu ľudských práv a bojovať proti nim v práci s mládežou.

2020-3-SK02-KA105-002682 Disability Language STEFANI n.o. Žarnovica A 22 000,00 €

Žiadateľom v projekte Disability Language je organzácia STEFANI n.o. Trvanie projektu je plánované od

8.4.2021 do 21.8.2021. Ide mobilitu pracovníkov s mládežou. 30 účastníkov zo 6 krajín (Rumunsko, Turecko,

Grécko, Bulharsko, Česká Republika) absolvuje 7-dňový tréning týkajúci sa k používania korektných pojmov v

súvislosti s osobami so znevýhodnením. Projekt je inkluzívny.

2020-3-SK02-KA105-002652 Debunk Antisemitism hate from online world Bratislavský inštitút pre politickú analýzu Bratislava A 20 640,00 €

„Debunk Antisemitism hate from online world“ je medzinárodná výmena trvajúca 5 dní pre

36 pracovníkov s mládežou z 6 krajín (Slovensko, Chorvátsko, Maďarsko, Rakúsko, Česká republika, Poľsko).

Jej cieľom je poskytnúť pracovníkom s mládežou školenie o zdokonaľovaní pracovných metód a metód práce s

mládežou na boj proti antisemitským nenávistným prejavom v online priestor. Projekt chce zmeniť postoje k

antisemitizmu, upozorniť na problém a ukázať databázu, ako sa v online priestore voči nemu brániť. Výmeny sa

má zúčastniť aj 12 účastníkov čeliacich prekážkam. Nejde však o inklúziu typu A, respektíve nie je dostatočne

podložená.

2020-3-SK02-KA105-002648 Control, Escape, Delete INNONET n.o. Kolárovo A 16 090,00 €

Žiadosť Control, Escape, Delete predkladá nezisková organizácia INNONET založená v júni 2019

v Kolárove na Slovensku, ktorá sa zameriava na sociálnu a humanitárnu pomoc, ochranu duševných a

kultúrnych hodnôt, podporu zdravého životného štýlu a ochranu ľudských práv. Napriek krátkej histórii

realizovali už projekty z programu Erasmus +, Vyšehradského fondu a Medziregionálnej spolupráce a na

projekte budú spolupracovať skúsení lektori, so širokými kompetenciami a zručnosťami.

Projekt bude trvať 20 mesiacov 1/1/2021 – 30/08/2022.

V rámci projektu sa uskutoční školiaci mobilita v maďarskom Szegede, ktorého sa zúčastní 25 účastníkov -

pracovníkov s mládežou, ktorí budú mať viac ako 18 rokov.

Plánujú zapojiť 11 partnerských organizácií zo Slovenska, Francúzska, Grécka, Srbska, Maďarska, Lotyšska,

Portugalska, Severnej republiky Macedónska, Španielska, Talianska, Chorvátska.

Cieľom je zapojiť aj pracovníkov s mládežou, ktorí majú priamy alebo nepriamy kontakt s inými mládežníckymi

organizáciami, vzdelávacími inštitúciami, učiteľov, rodičov a osoby s rozhodovacími právomocami, a tým

zvyšovať povedomie o téme kyberšikany a motivovať ich k využívaniu výsledkov projektu s cieľom zabrániť

kyberšikane.

2020-3-SK02-KA105-002708 Stories for a new world / Fabulae pro nove orbe
Agentúra rozvoja turizmu, kultúry, remesla, umenia a 

harmónie
Prenčov A 28 395,00 €

Žiadosť Stories for a new world, pozostáva z výmeny pracovníkov s mládežou, ktorú plánuje

slovenský žiadateľ realizovať v spolupráci s partnermi z Česka, Estónska, Grécka, Portugalska, Rumunska,

Španielska a Talianska v priebehu mája 2021. Obsahovo sa projekt zameriava na zvyšovanie kompetencii

pracovníkov s mládežou v oblasti klimatickej zmeny a rozvoj mediálnych kompetencii a kritického myslenia.

Žiadosť je v súlade s cieľmi KA a programu.

2020-3-SK02-KA105-002680 Výchova mladých mužov k dospelosti Mládežnícka organizácia Plusko Bratislava A 23 424,00 €

Projekt „Výchova mladých mužov k dospelosti“ je projektom výmeny pracovníkov s mládežou a

predkladá ho Mládežnícka organizácia Plusko, Bratislava, SR v partnerstve s Prázdninová škola Lipnice, z.s. ,

Praha, ČR. Zámerom projektu je prenos skúseností získaných z realizácie neformálneho vzdelávania mladých

chlapcov na prahu dospelosti a ich transformácie v zodpovedných mužov smerom k pracovníkom s mládežou

tak, aby dokázali získané zručnosti a metodické kompetencie preniesť do svojej práce so svojimi cieľovými

skupinami.

KA1 - Mobility pracovníkov s mládežou
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2020-3-SK02-KA105-002714 Preparing YOUth for Tomorrow INNONET n.o. Kolárovo A 15 915,00 €

Projekt mobility pracovníkov s mládežou Preparing YOUth for tomorrow predkladá organizácia

Innonet z Kolárova. 25 účastníkov z 10 zapojených organizácií sa počas 7 dní v Szegede (Maďarsko) bude

venovať téme kariérneho poradenstva, skúmania súčasného trhu práce a učenia sa metódam pomoci mládeži

pri hľadaní zamestnania. Pomocou rôznych metód neformálneho vzdelávania budú účastníci zlepšovať svoje

kompetencie v práci s mládežou, so zameraním na mladých s nedostatkom príležitostí. Súčasťou programu je

exkurzia v organizáciách, ktoré robia kariérne poradenstvo. Výstupom projektu bude viacjazyčný manuál pre

ďalších pracovníkov s mládežou o kariérnom poradenstve.

2020-3-SK02-KA105-002658 Digital Boost to Youth Work STUDENT ERA Bratislava A 18 915,00 €

Jedná sa o výmenu PsM z 8 krajín medzi Slovenskom, Macedónskom, Litvou, Španielskom,

Rakúskom, Portugalskom, Cyprom a Poľskom) pre 27 účastníkov na 6 dní (+cesta 0-2 dní). Hlavná aktivita sa

uskutoční v termíne 09. - 14.5.2021 v Bratislave. Cieľom projektu je podporovať kvalitnú prácu s mládežou

prostredníctvom podpory otvorených a inovatívnych postupov v digitálnej ére - Poskytovať inovácie v

dištančnom vzdelávaní a efektívnu alternatívnu cestu k širším príležitostiam neformálneho vzdelávania a zlepšiť

digitálne kompetencie a zručnosti pracovníkov s mládežou. Projekt má tri výstupy: Osvedčené postupy z 8

krajín; DigiBoost školiace zdroje, ktoré sa majú v budúcnosti použiť na školeniach pracovníkov s mládežou;

Pokyny pre prácu s mládežou v online prostredí.

2020-3-SK02-KA105-002712 Adaptive paddling - Training course Štúdio zážitku - OUTWARD BOUND SLOVENSKO Bratislava A 29 723,00 €

Projekt adaptive paddling, pozostáva z dvoch aktivít: 9-dňovej mobility pracovníkov s mládežou a 3-dňového workshopu. Dĺžka projektu je 13 

mesiacov do februára 2021. Predkladá ho skúsená organizácia Štúdio zážitku - OUTWARD BOUND SLOVENSKO z Bratislavy Cieľom projektu je 

rozvoj práce s mládežou so zdravotným obmedzením, v pohybovej oblasti, konkrétne vodných športov. Partnerstvo projektu pozostáva zo 4 krajín a 

to Slovenska, Českej republiky, Nemecka a Chorvátska.

2020-3-SK02-KA105-002729 E-motion Otvorená Hra o. z. Bratislava A 15 040,00 €

Projekt E-Motion je projektom výmeny pracovníkov s mládežou a predkladá ho Otvorená Hra o. z.

Bratislava v partnerstve s Dum deti a mladeze Vratimov, prispevkova organizace, ČR. V rámci projektu má

byť zrealizované 9 -dňové vzdelávanie zamerané v prvom rade na zvýšenie well-beingu pracovníkov s

mládežou a následne aplikáciu konkrétnych techník a prístupov v ich práci s cieľovými skupinami a na

zvýšenie well-beingu a emočnej inteligencie u mladých ľudí a poťažmo facilitovanie ich osobnostného rozvoja a

učenie sa.

2020-3-SK02-KA105-002684 Deep It Thalia Teatro Budča A 24 480,00 €

Projektová žiadosť Deep it, pozostáva z 9 dňovej výmeny pracovníkov s mládežou, ktorú plánuje slovenský

žiadateľ realizovať v spolupráci s partnermi z Bulharska, Grécka, Litvy, Poľska, Portugálska, Španielska a

Talianka. Projekt sa zameriava na vzdelávanie k ľudským právam a deradikalizáciu prostredníctvom

neformálneho vzdelávania.

2020-3-SK02-KA105-002635 Full mind or Mindful? Mladiinfo Slovensko Bratislava R 19 040,00 €

Projekt s názvom Full mind or Mindful? je 8-dňová mobilita pre 21 pracovníkov s mládežou zo 7

partnerských organizácií. Zámerom projektu je zlepšovať well-being pracovníkov s mládežou a tým zvyšovať

kvalitu ich práce. Účastníci sa budú pomocou rôznych metód neformálneho vzdelávania učiť techniky stressmanagementu,

time-managementu, prácou s vlastnou mysľou a telom (mindfulness) a následne ich

implementovať aj do svojej práce s mládežou. Súčasťou programu je tvorba a realizácia workshopov stres

manažmentu pre žiakov na miestnej škole. Projekt predkladá organizáce Mladiinfo, konať sa má v partnerskej

organizácii v Rusku.

2020-3-SK02-KA105-002726 Engage, Connect, Empower: Foundation Youth for Equality Pusté Uľany N 0,00 €

2020-3-SK02-KA105-002631 Book Up Hate Speech SYTEV Kysucké Nové Mesto N 0,00 €

2020-3-SK02-KA105-002655 Roma Young Professionals - Capacity Development Združenie mladých Rómov Banská Bystrica N 0,00 €

2020-3-SK02-KA105-002699 M3 (edition 2020) EduEra Košice N 0,00 €

2020-3-SK02-KA105-002664 Moving Minds Youth for Equality Pusté Uľany N 0,00 €

2020-3-SK02-KA105-002688 Rainbow Archivists SAPLINQ, O.Z. Košice N 0,00 €

A Projekt navrhnutý na podporenie

R Projekt umiestnený na rezervnú listinu

N Projekt navrhnutý na nepodporenie
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KA2-Strategické partnerstvá

Číslo projektu Názov projektu Žiadateľ Obec
Pridelenie 

grantu
Rozpočet Popis podporeného projektu

2020-3-SK02-KA205-002721 (DE)radical Mládež ulice Bratislava A 130 145,00 €

Cieľom projektu „(DE)radical“ je sprostredkovať a vymeniť si poznatky, skúsenosti, know-how v

práci s mladými ľudmi ohrozenými radikalizáciou a extrémizmom. Do projektu majú byť zapojené partnerské

organizácie zo Slovinska, Portugalska a Talianska. Výsledkom projektu by mal byť vzdelávací modul a

metodická príručka pre pracovníkov s mládežou, ktorí sa venujú predchádzaniu radikalizácie mládeže. Projekt sa zaoberá 

horizontálnou témou sociálneho začlenenia.

2020-3-SK02-KA205-002731 Deeper into LarXperience V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže Trstená A 166 918,00 €

Projekt strategického partnerstva podporujúci inovácie v trvaní 31 mesiacov predložila organizácia V.I.A.C. –

Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže (SK) v projekte figuruje 1 (CZ) partner - Cyrilometodejské gymnázium,

základní škola a materská škola. Cieľom projektu je prostredníctvom dlhodobých programov využívajúcich

zážitkové vzdelávanie posilňovať solidárne postoje mladých ľudí a budovať ich sebahodnotu v prostredí

neformálneho aj formálneho vzdelávania. Projekt zahŕňa 3 intelektuálne výstupy- (IO1) Tvorba a testovanie

programov pre budovanie postojov solidarity a vlastnej sebahodnoty, (IO2) Aplikácia pre podporu motivácie a

zvýšenie dopadu na mladých ľudí, (IO3) Tvorba dotazníkov pre meranie postojov. V rámci projektu sa má

realizovať 6 multiplikačných podujatí a jedna vzdelávacia aktivita.

2020-3-SK02-KA205-002695 Rainbow Audio-visual literacy for Youth Organisations SAPLINQ, O.Z. Košice A 162 805,00 €

Projekt RALYO, v trvaní 2 roky, predkladá ako tzv. malé strategické partnerstvo organizácia

SAPLINQ, o.z. spolu s 9 partnermi. V rámci projektu sa uskutočnia 3 projektové stretnutia a 3 vzdelávacie

podujatia. Projektový rozpočet je na úrovni 162.805,- Eur. Hlavný cieľ strategického partnerstva je zvyšovanie

kvality práce s mládežou v Európe skrz podporu profesionálneho rozvoja kompetencií PsM pracujúcich s

LGBTI+ témami. Taktiež podporuje výmenu a zdieľanie efektívnych metód a prostriedkov na oslovovanie a

získavanie diverzných skupín mladých ľudí, vrátane marginalizovaných mladých ľudí, mladých ľudí čo čelia sociálnej inklúzii, 

NEETov a pod.

2020-3-SK02-KA205-002651 Ethos Bratislavský inštitút pre politickú analýzu Bratislava N 0,00 €

2020-3-SK02-KA205-002715 Building impact with games Impact Games Bratislava N 0,00 €

2020-3-SK02-KA205-002634 Empowering EUROPEan Cultural Aspects STEFANI n.o. Žarnovica N 0,00 €

2020-3-SK02-KA205-002709
3 for all" (three for all) - "Three substantial messages on 

CSE and SRHR for each target group"
Spoločnosť pre plánované rodičovstvo Bratislava N 0,00 €

2020-3-SK02-KA205-002660 RECOVERING HERITAGE BY YOUTH Pimpimpáré užitocné využitie voľného času pre deti Bruty N 0,00 €

2020-3-SK02-KA205-002663 Slovensko - České hudobné mosty Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice Turčianske Teplice N 0,00 €

A Projekt navrhnutý na podporenie

R Projekt umiestnený na rezervnú listinu

N Projekt navrhnutý na nepodporenie
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KA2-Partnerstvá pre kreativitu

Číslo projektu Názov projektu Žiadateľ Obec
Pridelenie 

grantu
Rozpočet Popis podporeného projektu

2020-1-SK02-KA227-YOU-002737 OW- Jedna cesta= kultúry+ mládeže+ kreativity Rada mládeže Žilinského kraja Žilina A 204 286,00 €

Projekt „OW- One way = culture + youth + creativity“ sa zameriava na rozvoj kompetencii mladých

ľudí v oblasti podnikania v kultúrnom a kreatívnom priemysle. Výsledkom projektu by mala byť správa o

vzdelávacích potrebách mladých ľudí v oblasti podnikania, dve metodické publikácie a webová platforma

príkladov dobrej praxe mladých tvorcov a kreatívcov.

2020-1-SK02-KA227-YOU-002733 Dotknite sa kultúry Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania Prešov A 152 340,00 €

Projekt strategického partnerstva pre tvorivosť pod názvom „Dotknite sa kultúry“ si podáva

nezisková organizácia Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania z Prešova. Do strategického

partnerstva sú zapojené 2 partnerské organizácie z Českej republiky a Poľska. Projektový zámer bude trvať 24

mesiacov, od 1.6.2021 do 31.5.2023. Cieľom projektu je za účasti odborníkov z oblasti kultúry, umenia,

neformálneho vzdelávania, práce s mládežou a IT vytvoriť intelektuálne výstupy a to interaktívnu webovú

aplikáciu a metodickú príručku, ktoré jednoduchým spôsobom umožnia zviditeľniť a zatraktívniť kultúrnoumelecké

inštitúcie a aktivity a preniesť ich činnosť aj do online prostredia. Zároveň cez vzdelávacie a

multiplikačné podujatia zvýšiť povedome o prínose a význame kultúry a vytvorené nástroje aplikovať v praxi.

Hlavnými aktivitami projektu budú: 3 nadnárodné projektové stretnutia (prípravné a priebežné stretnutia

realizačného tímu, záverečné hodnotiace stretnutie), 2 multiplikačné podujatia (záverečná konferencia na

Slovensku a v Českej republike) a dvojfázové krátkodobé školiace podujatie pre zamestnancov. Výsledkom

projektu budú dva intelektuálne výstupy a to: interaktívna webová aplikácia a príručka pre implementáciu

neformálneho vzdelávania v oblasti kultúry.

2020-1-SK02-KA227-YOU-002738 SKOLARTCITY for Creativity in Schools and Public Spaces Záhrada - Centrum nezávislej kultúry n.o. Banská Bystrica A 77 838,00 €

Projekt strategického partnerstva podporujúci inovácie v trvaní 18 mesiacov predložila ZAHRADA -

CENTRUM NEZAVISLEJ KULTURY NO (SK) v projekte figurujú dvaja zahraniční partneri Spolecnost pro

kreativitu ve vzdelavani, o.p.s. (CZ) a Udruzenje Skogled (RS). Cieľom projektu je prepojiť sektor umeleckej

praxe (kreatívny a kultúrny priemysel) a sektor formálneho vzdelávania prostredníctvom posilnenie spolupráce

a vytváranie sietí medzi kreatívnymi odborníkmi, pedagógmi a kultúrnymi manažérmi. Projekt zahŕňa 2

intelektuálne výstupy- (IO1) Metodika kreatívneho vzdelávania na verejných priestoroch, (IO2) Príručka

osvedčených postupov. V rámci projektu sa majú uskutočniť 2 multiplikačné podujatia a 2 vzdelávacie aktivitu

C1-C2.

2020-1-SK02-KA227-YOU-002750
RECALIBUR - ecotools in youth work for collective 

creativity
EduEra Košice A 232 669,00 €

Projekt strategického partnerstva bude realizovať organizácia EduEra spolu s partnermi z

Estónska, Dánska, Talianska a Rakúska v období od júna 2021 do júna 2023. Projekt je reakciou na pandémiu

ochorenie COVID-19 a zvyšujúcej sa potreby urýchleného riešenia problémov súvisiacich s klimatickými

zmenami a z toho vyplývajúcich problémov s duševným zdravím mladých ľudí. Cieľom projektu je priniesť

inováciu, dopad a uznávanie práce s mládežou prostredníctvom ekonástroja RECALIBUR, ktorý má zvýšiť

kreativitu komunít a ich prepájanie na prírodu. Prostreníctvom projektu bude rozvíjaná inovatívna téma

ekopsychológie. Projekt pozostáva s vytvorenia intelektuálnych výstupov, vzdelávacích aktivít a multiplikačných

podujatí.

2020-1-SK02-KA227-YOU-002742 Zrkadlo duše Centrum voľného času Stará Ľubovňa A 69 591,00 €

Žiadateľom projektu je CVČ Stará Ľubovňa. Centrum spolu s partnermi Dum deti a mladeze

Vratimov Česko, Stowarzyszenie Sursum Corda Nowy Sacz Poľsko v priebehu 24 mesiacov od 1.3.2021 -

27.2.2023 zabezpečí šesť medzinárodných stretnutí (3 pracovné stretnutia, 3 školenia, online diskusie a aktivity

a následne spracovanie filmového dokumentu ZRKADLO DUŠE, ktorý má byť metodickým materiálom a má

pomôcť mladým ľuďom, mládežníckym lídrom, pracovníkom s mládežou zvládať zaťažové situácie. Medzi

čiastkové ciele o. i. patrí aj rozvoj kľúčových kompetencií pre spracovanie filmu pre pracovníkov s mládežou. Do

projektu sú zahrnutí mladí lídri, pracovníci s mládežou, odborníci z oblasti prevencie patologických javov,

psychológie, pedagógovia sociálnej práce, filmového priemyslu, médií.

Prostredníctvom ankety, štrukturovaného dialógu, diskusie, story telling, krátkych filmových shotov, praktickými

cvičeniami má projekt pomôcť pracovníkom s mládežou, mládežníckym lídrom ako aj samotným mladým ľuďom

zvládať zaťažové situácie a spracovaný film má slúžiť ako metodická pomôcka pre pracovníkov s mládežou a

ďalšie profesie pracujúce s mládežou.

2020-1-SK02-KA227-YOU-002746 Too RecyCOOL for School Fashion Revolution Slovakia Bratislava A 159 337,00 €

Žiadateľ Fashion Revolution Slovakia v spolupráci s partnermi zo Slovenska, Česka, Nemecka,

Veľkej Británie, Chorvátska a Maďarska chce prostredníctvom kultúrneho strategického partnerstva poukázať

na nebezpečenstvo fast fashion a vzdelávať mladých ľudí v oblasti udržateľnej módy. Výstupmi projektu sú

lekcie o módnom priemysle a udržateľnosti, využiteľné vo formálnom i neformálnom vzdelávaní a to ako

mladými, tak i mladými so sluchovým znevýhodnením. Primárnymi cieľovými skupinami projektu sú najmä

mladí ľudia/mladí ľudia so sluchovým znevýhodnením a pracovníci pracujúci s týmito skupinami. Sekundárnymi

cieľovými skupinami sú edukačné a osvetové subjekty, združenia sluchovo znevýhodnených a nepočujúcich,

záujemcovia o takéto vzdelávanie. Výstupom projektu bude ucelený súbor 50 lekcií v textovej i video forme,

prístupných a zvládnuteľných pre mladých a mladých so sluchovým znevýhodnením a metodika na používanie

týchto lekcií v práci s týmito cieľovými skupinami.
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KA2-Partnerstvá pre kreativitu

2020-1-SK02-KA227-YOU-002741 Changemakers Factory Creative Industry Košice, n.o. Košice N 0,00 €

2020-1-SK02-KA227-YOU-002744 SCULPTURE Mladiinfo Slovensko Bratislava N 0,00 €

2020-1-SK02-KA227-YOU-002745 Inklúzia a kreativita A Centrum Banská Bystrica N 0,00 €

2020-1-SK02-KA227-YOU-002755 ArtWork+: Embrace Digital Creativity Európsky Dialóg Trnava N 0,00 €

2020-1-SK02-KA227-YOU-002739 Youth Entrepreneurship And Social Responsibility BC Angels s.r.o. Bratislava N 0,00 €

2020-1-SK02-KA227-YOU-002743
Turn on the brain - new methods and games for building 

etiquette on the Internet
CPM-Centrum prevencie mládeže Čadca N 0,00 €

2020-1-SK02-KA227-YOU-002748 Cultural heritage for 21th age Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu Bratislava N 0,00 €

2020-1-SK02-KA227-YOU-002734
Promoting young women entrepreneurship through 

creative education
E-CODE Krupina N 0,00 €

2020-1-SK02-KA227-YOU-002747 Digitalizáciou za lepšou budúcnosťou NASA SOBOTA občianske združenie Rimavská Sobota N 0,00 €

2020-1-SK02-KA227-YOU-002753 PreTVORME spolu vidiek Miestna akčná skupina Strážovské Vrchy Trenčianske Teplice N 0,00 €

2020-1-SK02-KA227-YOU-002735 Reconnecting roots
Agentúra rozvoja turizmu, kultúry, remesla, umenia a 

harmónie
Prenčov N 0,00 €

2020-1-SK02-KA227-YOU-002740
Artpreneurship: art and cultural entrepreneurship in 

school education
Marthos o.z. Martovce N 0,00 €

2020-1-SK02-KA227-YOU-002751 Kariérové poradenstvo bez limitov Združenie mladých Rómov Banská Bystrica N 0,00 €

2020-1-SK02-KA227-YOU-002736 Pohovor si so mnou OZ Gulôcka Malas N 0,00 €

2020-1-SK02-KA227-YOU-002754 You ARt Europe Crea-Edu o.z. Martin N 0,00 €

2020-1-SK02-KA227-YOU-002752 SPACE FOR POSITIVE CHANGE KC Priestor Sereď N 0,00 €

A Projekt navrhnutý na podporenie

R Projekt umiestnený na rezervnú listinu

N Projekt navrhnutý na nepodporenie

Vysvetlenie
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KA3 - Podpora reformy politík

Číslo projektu Názov projektu Žiadateľ Obec
Pridelenie 

grantu
Rozpočet Popis Podporeného Projektu

2020-3-SK02-KA347-002645
YLIAP 2- Young leaders in the implementation of action 

plans
Rada mládeže Žilinského kraja Žilina A 31 325,00 €

Cieľom projektu je podporovať štrukturovaný dialóg medzi mladými ľuďmi a miestnymi tvorcami

politík, podnecovať mládežnícku aktívnu účasť na demokratickom živote v obci. Žiadateľ projektom reaguje na 

potrebu mladých ľudí zlepšiť si kompetencie v oblasti štruktúrovaného mládežníckeho dialógu, implementácie, 

monitorovania a hodnotenia akčných plánov a zvýšiť počet mentorov pre obecné rady mládeže. Do projektu by 

mali byť zapojení aj mladí ľudia z nedostatkom príležitostí, ktorí sa stretávajú so sociálnými a geografickými 

problémami.

2020-3-SK02-KA347-002723 Youth friendly school V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže Trstená A 42 485,00 €

Projektovú žiadosť Youth friendly school predkladá OZ V.I.A.C. z Trstenej. V rokoch 2021-22 (24

mesiacov) sa má konať viacero aktivít, ktoré povedú k vytvoreniu vízie budúcej školy. Na aktivitách sa budú 

mladí ľudia podieľať na plánovaní toho, ako by mohlo vyzerať školstvo v budúcnosti. Do projektu sa zapoja aj 

relevantní stakeholderi - riaditelia niektorých škôl zo Žilinského kraja.

2020-3-SK02-KA347-002670 Petržalka očami mladých Asociácia pre neformálne vzdelávanie Bratislava A 10 150,00 €

Projekt predkladá OZ Asociácia pre neformálne vzdelávanie z Bratislavy, ktorého cieľom je podpora 

neformálneho vzdelávania, občianskej participácie a vytváranie príležitostí pre rozvoj mladých ľudí. Cieľom 

projektu je podporiť spoluúčasť mladých na činnosti a rozhodovacích procesoch samosprávy v Petržalke. 

Neformálnym partnerom projektu je JEF Slovakia. Cieľovou skupinou projektu sú tvorcovia politík, experti z 

oblasti práce s mládežou, žiaci základných, stredných škôl a MĽ z mládežníckych organizácií. Aktivity projektu: 

mapovanie potrieb MĽ prostredníctvom 6 fokusových skupín, 6 workshopov zameraných na podporu 

participácie MĽ, konferencia.

2020-3-SK02-KA347-002701 Nerobte z nás handry! Fashion Revolution Slovakia Bratislava R 27 350,00 €

Projekt predkladá organizácia Fashion revolution z Bratislavy, ktorá sa zaoberá vzdelávaním a

osvetou v oblasti udržateľnej módy. Partnermi projektu sú združenie Nitka z Bratislavy, Krok vpred zo Sikeničky a 

Piatky za budúcnosť z Marianky. Cieľom projektu je posilňovanie mladých ľudí pri preberaní zodpovednosti za 

vlastné životy a posilňovanie know-how o možnostiach zapojenia sa do výkonu a hodnotenia politík. Aktivity 

projektu: vzdelávací seminár zameraný témy ako súčasný módny priemysel, zero waste, vedenie dialógu medzi 

ml. ľuďmi a tvorcami politík, aktivizmus, stretnutie s tvorcami politík, umelecká inštalácia Kopa handár a pod.

2020-3-SK02-KA347-002642 Z ulity do komunity Informačné centrum mladých Prievidza Prievidza N 0,00 €

2020-3-SK02-KA347-002717 O krok vpred: Participácia neformálne ZIPCEM Prievidza N 0,00 €

2020-3-SK02-KA347-002700 Youth Parliaments & Participation Pomáhame druhým, o.z. Žilina N 0,00 €

2020-3-SK02-KA347-002661 Open/University Diakhalozat - Študentská sieť Bratislava N 0,00 €

2020-3-SK02-KA347-002707 Mladí Rómovia ako súčasť Slovenska EDUMA, n.o. Bratislava N 0,00 €

2020-3-SK02-KA347-002711 Digitálna mestská participácia mladých Rada mládeže Bratislavského kraja Bratislava N 0,00 €

A Projekt navrhnutý na podporenie

R Projekt umiestnený na rezervnú listinu

N Projekt navrhnutý na nepodporenie
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