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Medzinárodná mláde�nícka
výmena (MMV) je stretnutie dvoch 
a viacerých skupín z rôznych krajín, 
ktoré spája spoloèný záujem, téma. 
Dåžka stretnutia je 6 - 21 dní, poèet 
úèastníkov 16 - 60 (vrátane vedúcich), 
vek úèastníkov 15 - 25 rokov, vek 
vedúcich - minimálne 18 rokov. 
Mladí 3⁄4udia sa podie3⁄4ajú na všetkých 
èastiach projektu: príprave,
                            realizácii,
                                  aj hodnotení.

        NÁPAD
Èo všetko môže by� na zaèiatku 
projektu MMV? Skutoène - VŠETKO !

Máte partnerskú skupinu v zahranièí a chcete 
spoloène zorganizova� projekt?

Miestne aktivity už vašej skupine nestaèia.

H3⁄4adáte zaujímavé aktivity na prázdniny.

Vo vašom okolí sú veci, ktoré chcete zmeni� 
a viete, že „vonku“ sa to rieši inak.

Máte pocit, že vo vašej skupine je ve3⁄4a 
predsudkov voèi iným kultúram, ktoré môže 
„vylieèi�“ iba vlastná skúsenos�.

Skupina má málo skúseností alebo prostriedkov na 
vycestovanie do zahranièia.

Chcete zlepši� jazykovú úroveò èlenov skupiny.

...

ZBIERANIE INFORMÁCIÍ

Ma� správne informácie v pravý èas
je polovica úspechu!

P  reèítajte si pozorne tento materiál a Sprievodcu 
programom MLÁDEŽ 
na www.iuventa.sk 
alebo http://europe.eu.int

P   redstavte si svoju myšlienku a porovnajte ju 
s kritériami.

A  ž potom oslovte regionálneho konzultanta 
programu EÚ MLÁDEŽ.

N  etrvajte za každú cenu na pôvodnom nápade 
a myšlienke. Na niektoré tradièné aktivity (festivaly, 
sú�aže, prehliadky, poznávacie zájazdy) v rámci 
programu MLÁDEŽ nie je možné získa� podporu.

N  echajte si poradi�. Konzultanti prichádzajú do 
styku s inými projektmi a môžu vám da� cenné 
tipy a nápady.

N  ájdite v okolí skupiny, ktoré podobnú akciu 
zorganizovali a spýtajte sa na ich skúsenos�.

A   k môžete, dohodnite si osobnú konzultáciu 
v Národnej agentúre alebo pošlite svoje návrhy 
písomne a žiadajte o vyjadrenie.

http://www.iuventa.sk
http://europe.eu.int 
http://www.iuventa.sk


Tvorba programu
 Pošlite svoj návrh programu a požiadajte 

o vyjadrenie a návrhy partnerskú skupinu.

 Rozde3⁄4te si kompetencie nielen v rámci vašej 
skupiny, ale aj s partnerom (kto èo pripraví, 
zabezpeèí).

 Každý èlen budúcej výmeny má ma� urèenú 
úlohu a zodpovednosti. Výmena nemôže by� 
záležitos�ou jednotlivcov - je to vec celého tímu.

 Opíšte svoju predstavu ubytovania, stravy 
a jednotlivých aktivít do detailov. Nepodceòte 
žiadnu malièkos� - vyhnete sa nedorozumeniam 
a kultúrnym „šokom“.

 Ak je to možné, zorganizujte prípravnú návštevu.

 Program obsahuje prácu v zmiešaných 
skupinách, diskusie spojené s hlavnou témou 
výmeny, aktivity na spoznanie kultúrnych 
odlišností, rôzne workshopy, ale aj vo3⁄4noèasové 
aktivity.

 Cestovanie po krajine bez priamej súvislosti 
s témou a cie3⁄4mi MMV je považované za turistiku 
a môže by� dôvodom, pre ktorý projekt nebude 
podporený.

 Program nemôže obsahova� len 
prezentáciu jednej krajiny. 
Všetci partneri musia dosta� 
rovnaký priestor.

Financovanie projektu
 Premyslite si financovanie projektu: ako vám 

môže prispie� organizácia, mesto, sponzori? 

 Aby výmena bola prístupná všetkým, výška 
príspevku od úèastníkov by mala by� èo 
najnižšia.

 Majte pripravenú ponuku na prezentovanie 
sponzorov v prípade, že sa vás rozhodnú 
podpori�.

 Zorganizujte vlastné aktivity na získanie 
prostriedkov na výmenu (zbery, brigády, stráženie 
detí, douèovanie, predaj vlastných výrobkov...).

 Zistite, ktoré ïalšie grantové programy okrem 
programu MLÁDEŽ podporujú medzinárodnú 
mládežnícku mobilitu a požiadajte 
o podporu vášho projektu.

ZAÈIATOK
Organizovanie projektu MMV je dlhodobý 
proces, ktorý má nieko3⁄4ko zákonitostí.

Vytvorenie skupiny
Nájdite 3⁄4udí vo vašom okolí, ktorí majú záujem 
pracova� na projekte medzinárodnej výmeny 
nielen ako úèastníci, ale aj ako pomocníci, 
sympatizanti.

Diskutujte o dôvodoch a téme, ktorá skupinu 
spája a ktorá bude hlavnou témou výmeny. 

Vyberte si nieko3⁄4ko termínov, ktoré neskôr 
ponúknete partnerskej skupine.

Projekt výmeny je nevyhnutné zaèa� pripravova� 
minimálne 6 mesiacov vopred.

Pripravte zaujímavý materiál o skupine a okolí aj 
v elektronickej podobe. Väèšina korešpondencie 
sa dnes už odohráva prostredníctvom 
elektronickej pošty.

Uvažujte hneï od zaèiatku aj o hos�ovaní 
partnerskej skupiny.

Nájdenie vhodnej 
partnerskej skupiny

Oslovte starých partnerov, družobné mestá, 
osobných priate3⁄4ov v zahranièí.

Vyplòte žiados� o vyh3⁄4adanie partnera a zašlite 
do Národnej agentúry (pozri web stránku).

H3⁄4adajte kontakty cez medzinárodné organizácie 
ako YMCA, Skauting, Rada mládeže Slovenska, 
zahranièné firmy s poboèkami na Slovensku.

Svoju ponuku na projekt spolu s prezentáciou 
vašej skupiny zašlite na viacero adries.

Vyberte si najvhodnejšiu skupinu, ale odpovedzte 
aj tým, ktorých ste si nevybrali.

H3⁄4adajte podobnú skupinu (vek, záujmy, ve3⁄4kos� 
mesta, z ktorého pochádzajú).

Vymeòte si všetky kontakty a dohodnite sa na 
spôsobe komunikácie (kedy, kto, ako).

Ak prerušíte komunikáciu, partner si bude 
myslie�, že ste stratili záujem alebo sa skupina 
rozpadla.

Vymeòte si informácie o jednotlivých èlenoch 
skupiny a zaènite aj osobnú korešpondenciu.



Propagácia projektu

Zorganizujte stretnutie s rodièmi a uverejnite 
èlánok v miestnych médiách.

Pripravte kampaò v uliciach mesta.

Oslovte sponzorov a miestnych politikov 
s informáciou o projekte.

Spýtajte sa na možnos� oboznámi� s obsahom 
vášho projektu èlenov komisie pre mládež vo 
vašej samospráve.

Premyslite si výstupné materiály z projektu 
a vopred avizujte ich prezentáciu (závereèná 
recepcia pre sponzorov a sympatizantov, verejná 
prezentácia, výstava výsledkov a i.).

Praktické zále�itosti

 Zistite zdravotný stav èlenov skupiny a skupiny 
vášho partnera. Zozbierajte kontakty na rodiny 
jednotlivých èlenov v prípade nehody.

 Poistite svoju skupinu a upozornite aj partnerov. 
Naozaj nepotrebujete vy, alebo váš partner víza?

 Urobte si kópie cestovných lístkov a pasov.

 Majte pokope všetky telefonické kontakty na 
autodopravcov, hotely, reštaurácie, múzeá a iné 
inštitúcie, ktoré máte v programe.

 Navštívte vopred miesto, kde budete 
s partnerom ubytovaní a skontrolujte èi je 
všetko tak, ako si predstavujete.

 Upravte spoloèenskú miestnos� tak, aby ste sa 
v nej všetci cítili príjemne hneï od zaèiatku.

Projekt medzinárodnej výmeny mládeže 
urèite stojí za ten èas, peniaze a úsilie, 
ktoré venujete jeho príprave.
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