Z á ve r e č n ý p r o t o k o l
o posúdení žiadostí o dotáciu na rok 2017
v rámci Programov pre mládež na roky 2014 - 2020 – program SLUŽBY mladým
(Výzva č. SLUZBY/D/1/2017)

K vyhlásenému termínu predkladania žiadostí o dotáciu na rok 2017 (16. december 2016) v rámci
Programov pre mládež na roky 2014 - 2020 – program SLUŽBY mladým (ďalej len „program“)
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo“) zaregistrovalo 20
žiadostí o dotáciu.
Administrátor programu IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, zabezpečil kontrolu splnenia
formálnych požiadaviek, zverejnených vo Výzve na predkladanie žiadostí o dotáciu a vyhotovenie
odborných posudkov ku každej z predložených žiadostí o dotáciu v zmysle podmienok programu.
Kritériá na posudzovanie žiadostí o dotáciu boli nasledovné: celkový súlad cieľov projektu s cieľmi
výzvy, prepojenie východiskovej situácie a cieľov aktivít projektu, metodika a inovácia navrhnutých
aktivít, efektivita rozpočtu vzhľadom na povahu a množstvo plánovaných aktivít, sieťovanie
a spolupráca rôznych subjektov mládežníckej politiky a práce s mládežou v rámci pôsobenia
žiadateľa, komplexnosť a pravidelnosť hodnotenia aktivít, projekt (alebo jeho časť) ako príklad
dobrej praxe.
Následne boli všetky predložené žiadosti o dotáciu, projekty a posudky k nim vypracované,
predložené na posúdenie odbornej komisii zloženej z odborníkov z Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu SR a IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže.
Komisia posúdila žiadosti o dotáciu a súvisiacu dokumentáciu na svojom zasadnutí dňa 24. januára
2017 a odporučila ministerstvu ako vyhlasovateľovi výzvy udeliť, resp. neudeliť finančnú podporu
vybraným žiadateľom na zabezpečenie konkrétnych projektov.
Odbor mládeže vzal do úvahy odborné posudky a stanovisko komisie a po vylúčení duplicity
financovania z iných programov pripravil návrh na udelenie, resp. neudelenie dotácie na rok 2017.

Na základe vyššie uvedených skutočností vydávam rozhodnutie:
a) o poskytnutí dotácie na zabezpečenie nasledujúcich 14 projektov:
REGISTRAČNÉ
ČÍSLO
SLUZBY2017/1/001/D

NÁZOV ŽIADATEĽA
INEX Slovakia - občianske združenie

SÍDLO ŽIADATEĽA
Bratislava

VÝŠKA
DOTÁCIE
32 500 €

ODÔVODNENIE
ROZHODNUTIA

Predložený projekt podporuje osobnostný a profesijný rast mladých ľudí cez aktívne zapájanie sa
do dobrovoľníckych, vzdelávacích a propagačných aktivít v multikultúrnom prostredí. Žiadateľ
k tomu využíva aj inovatívne metódy a komunikačné kanály. Projekt prispieva nielen
k zvyšovaniu povedomia hodnoty dobrovoľníctva, ale aj k zvyšovaniu kompetencií mladých ľudí
v mediálnej gramotnosti a v kritickom vnímaní informácií. Projekt je vhodne nastavený a spĺňa
zámer programu Služby mladým.

SLUZBY2017/1/003/D

KASPIAN

ODÔVODNENIE
ROZHODNUTIA

Cieľom projektu je zvýšiť povedomie mládeže a širokej verejnosti o význame a benefitoch
dobrovoľníctva prostredníctvom šírenia obsahu online hry OKO (Objav kompetencie online)
a vytvárať príležitosti zapojenia sa mladých ľudí s nedostatkom príležitostí do dobrovoľníckej
činnosti. Zámerom projektu je aj posilnenie kompetencií dobrovoľníkov z radov študentov v práci
s mládežou. Projekt vychádza z priorít programu, je veľmi jasný a konkrétny.

SLUZBY2017/1/004/D

Mladiinfo Slovensko

ODÔVODNENIE
ROZHODNUTIA

Zámerom projektu je zjednodušiť mladým ľuďom najmä v okrajových regiónoch Slovenska
prístup k informáciám o možnostiach zapojenia sa do lokálnych, regionálnych, národných
a medzinárodných vzdelávacích aktivít za pomoci mladých ambasádorov v regiónoch
a komunikovať s nimi atraktívnym rovesníckym spôsobom prostredníctvom lokálnych
facebookových stránok („Mladiinfo Mesto“). Projekt prispieva aj k zvyšovaniu kompetencií
ambasádorov a administrátorov facebookových stránok v oblasti sociálnych médií, komunikácie,
argumentácie a kritického hodnotenia informácií.

SLUZBY2017/1/008/D

Informačné centrum mladých Topoľčany

ODÔVODNENIE
ROZHODNUTIA

Predložený projekt nadväzuje na úspešný predchádzajúci projekt a pokračuje v aktivitách
štruktúrovaného dialógu vo vybraných okresoch NR kraja s cieľom zvýšiť mieru participácie
mladých na občianskom živote a pri tvorbe miestnej politiky. Ambíciou projektu je zlepšenie
prístupu mladých k informáciám, vytvorenie systému pravidelných diskusných stretnutí medzi
mladými a dôležitými dospelými a vytvorenie správy a návrhu opatrení na základe zozbieraných
dôkazov.

SLUZBY2017/1/012/D

TeCeMko - Trenčianske centrum mládeže o. z.

ODÔVODNENIE
ROZHODNUTIA

Cieľom projektu je zvýšiť záujem stredoškolskej mládeže o dobrovoľníctvo pomocou
informačných aktivít a následné prepojiť potenciálnych a motivovaných mladých dobrovoľníkov
na partnerské občianske združenia podľa ich profilu a typológie. Prepájaním skúsenosti získanej
z dobrovoľníckej činnosti s odborným kariérnym poradenstvom chce žiadateľ projektu zvýšiť
kompetencie mladých ľudí pri orientovaní sa na trhu práce, ale aj v oblasti rozvoja ich osobnosti.

SLUZBY2017/1/013/D

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

ODÔVODNENIE
ROZHODNUTIA

Zámerom nadregionálneho projektu je skvalitniť dobrovoľnícke služby na Slovensku
so zameraním na mladých s nedostatkom príležitostí. Projekt vytvára podporný systém (nový
webový portál o dobrovoľníctve), ktorý inovatívnym spôsobom ponúkne mladým konkrétne
dobrovoľnícke príležitosti ("dobrovoľnícke startupy") a dobrovoľnícke programy zamerané
na solidaritu so slabšími v ich komunite. Projekt zároveň vytvára rozvojový program vzdelávania
pre mladých dobrovoľníkov a ich mentorov.

Bratislava

Bratislava

Topoľčany

Trenčín

Trstená

30 615 €

13 000 €

12 254 €

16 220 €

32 148 €

SLUZBY2017/1/014/D
ODÔVODNENIE
ROZHODNUTIA
SLUZBY2017/1/017/D
ODÔVODNENIE
ROZHODNUTIA

Združenie Informačných a poradenských centier mladých
Prievidza
21 670 €
v SR
Projekt reaguje na aktuálnu potrebu zvýšiť kompetencie mladých ľudí v oblasti kritického
myslenia a mediálnej gramotnosti v súlade s výzvou. Zámerom projektu je vytvoriť prenosný
a udržateľný vzdelávací program na podporu informačnej gramotnosti v reálnom aj
vo virtuálnom prostredí s využitím metód neformálneho vzdelávania a overiť vytvorenú
metodiku vzdelávania v praxi.
Hanušovce nad
Informačné centrum mladých Hanušovce nad Topľou
13 750 €
Topľou
Predložená žiadosť reflektuje zníženú schopnosť znevýhodnenej a marginalizovanej mládeže
uplatniť sa na súčasnom trhu práce v PO kraji. Zámerom projektu je zaviesť efektívnejší systém
poskytovania informácii mladým o možnostiach trhu práce doma a v zahraničí. Žiadateľ chce
za pomoci partnerov projektu vytvoriť pre znevýhodnených mladých možnosti nadobúdania
pracovných kompetencií a zručností, resp. získať podnikateľské zručnosti.

SLUZBY2017/1/018/D

Informačné centrum mladých Partizánske

ODÔVODNENIE
ROZHODNUTIA

Projekt rieši problém nedostatočnej participácie mládeže na verejnom živote v niektorých
mestách TN kraja. Zámerom projektu je motivovať mladých k väčšej participácii a vzbudiť dôveru
voči regionálnym politikom prostredníctvom štruktúrovaného dialógu a aktivizovať ich
k vytvoreniu mládežníckych parlamentov v ďalších piatich mestách v rámci kraja, kde doposiaľ
komunikácia samosprávy s mládežou absentuje.

SLUZBY2017/1/019/D

Informačné centrum mladých Banská Bystrica

ODÔVODNENIE
ROZHODNUTIA

Zámerom žiadateľa projektu je reagovať na problémy mladých ľudí v resocializačných
a reedukačných zariadeniach od 10 do 19 rokov a nezamestnanú mládež v BB kraji a pomôcť im
cez neformálne vzdelávanie uvedomiť si svoju hodnotu, odkryť potenciál a rozvinúť svoje
kompetencie v oblasti kritického a analytického myslenia, podnikateľskej gramotnosti, efektívnej
komunikácie a tým zvýšiť ich uplatniteľnosť na trhu práce. Projekt zároveň zvyšuje informovanosť
v oblasti participácie mladých na verejnom živote.

SLUZBY2017/1/021/D

Bratislavské dobrovoľnícke centrum

ODÔVODNENIE
ROZHODNUTIA

Projekt sa zameriava na zvýšenie informovanosti mladých ľudí o dobrovoľníctve v BA kraji,
na vytváranie informačných zdrojov o možnostiach aktivizácie mládeže (interaktívny online
nástroj), a vytváranie príležitostí na dobrovoľníctvo mladých ľudí so zameraním na rozvoj
kompetencií potrebných na uplatnenie sa v spoločenskom a v pracovnom živote. Zámerom
projektu je aj zvyšovanie kvality práce s mladými dobrovoľníkmi cez vzdelávanie koordinátorov
dobrovoľníkov v prijímajúcich organizáciám.

SLUZBY2017/1/022/D

Informačné centrum mladých Prievidza

ODÔVODNENIE
ROZHODNUTIA

Predkladateľ reaguje na problém mladých ľudí v TN kraji, ktorí sa ťažšie orientujú na trhu práce
a bez praktických zručností problematicky nachádzajú svoje uplatnenie. Zámerom projektu je
preto vytvorenie podmienok pre získanie, resp. rozvoj kompetencií "pre život", najmä
podnikavosti, a to prostredníctvom systematického kariérneho poradenstva a reálnych príkladov
dobrej praxe s využitím atraktívnych a inovatívnych metód neformálneho vzdelávania
a coworkingu.

SLUZBY2017/1/024/D

Prešovské dobrovoľnícke centrum

ODÔVODNENIE
ROZHODNUTIA

Projekt sa zameriava na poskytovanie informácii o dobrovoľníctve, o atraktívnych možnostiach
cez online mapu dobrovoľníckych ponúk v PO kraji. Cieľom projektu je posilniť kompetencie
mladých ľudí pre ich spoločenský a pracovný život cez dobrovoľnícku činnosť, udržať a rozšíriť sieť
partnerských organizácií pre výkon dobrovoľníckej činnosti, zvýšiť záujem mladých, samosprávy,
médií o dobrovoľníctvo ako nástroja pre osobnostný a profesijný rast mladého človeka, ako aj
cez príklady dobrej praxe, morálne uznanie a ocenenie.

Partizánske

Banská Bystrica

Bratislava

Prievidza

Prešov

15 000 €

11 993 €

15 000 €

12 025 €

13 692 €

SLUZBY2017/1/025/D

Centrum dobrovoľníctva

ODÔVODNENIE
ROZHODNUTIA

Predkladateľ projektu chce zlepšiť dostupnosť informácií o dobrovoľníctve mladých, o prínosoch
dobrovoľníctva, o dobrovoľníckych príležitostiach pre mladých ľudí v BB kraji prostredníctvom
interaktívnych nástrojov. Cieľom projektu je rozšíriť partnerstvá organizácií v oblasti
dobrovoľníctva na lokálnej a regionálnej úrovni, ale aj zabezpečiť výchovu mladých lídrov
k dobrovoľníctvu, zlepšiť kompetencie pracovníkov s mládežou (koordinátorov dobrovoľníkov)
v oblasti manažmentu dobrovoľníctva pre špecifické potreby ml. ľudí s nedostatkom príležitostí.

Banská Bystrica

14 986 €

b) o nepodporení 6 projektov z dôvodu nesplnenia kvalitatívnych resp. formálnych
kritérií:
REGISTRAČNÉ
ČÍSLO
SLUZBY2017/1/005/D

NÁZOV ŽIADATEĽA
OZ Žabky

SÍDLO ŽIADATEĽA
Košice

VÝŠKA
DOTÁCIE
0€

ODÔVODNENIE
ROZHODNUTIA

Cieľom projektu je zvýšiť informovanosť mladých ľudí, najmä nezamestnaných a z odľahlých častí
regiónu o možnostiach realizácie a o aktivitách MVO v KE kraji prostredníctvom vytvorených
filmov, nového printového média, školení o PR a zakladaní firiem. Východisková situácia projektu
však nie je popísaná dostatočne komplexne, nevenuje sa analýze cieľovej skupiny. Aktivity
projektu nie sú popísané zrozumiteľne, sú bez logickej následnosti. Nie je zrejmé, ako aktivity
prispejú k naplneniu cieľov projektu. Projekt nemá multiplikačný potenciál.

SLUZBY2017/1/009/D

Informačné centrum mladých, n. o.

ODÔVODNENIE
ROZHODNUTIA

Zámerom projektu je pripraviť mladých ľudí na spoločenský a pracovný život. Cieľom žiadateľa je
zvýšiť záujem mladých o participáciu na občianskom živote prostredníctvom štruktúrovaného
dialógu a zároveň posilniť ich talent a zručnosti mladých v oblasti robotiky a tú implementovať
do voľnočasových aktivít. Východisková situácia cieľových skupín však nie je popísaná
dostatočne. Niektoré špecifické ciele projektu nie sú v súlade s cieľmi výzvy. Aktivity 1. - 4. sú
popísané všeobecne a bez metodiky.

SLUZBY2017/1/010/D

Dobrovoľnícke centrum Košického kraja

ODÔVODNENIE
ROZHODNUTIA

Projekt sa zameriava na stredoškolákov z geograficky znevýhodnených oblastí v KE kraji s cieľom
zvýšiť príležitosti pre dobrovoľnícku činnosť a zároveň prispieť k rozvoju ich kompetencií
vytváraním vlastných školských dobrovoľníckych programov. Žiadateľ používa nejasnú, málo
konkrétnu formuláciu pri definovaní jednotlivých častí žiadosti, najmä cieľov a aktivít, ktoré
na seba v dostatočnej miere nenadväzujú. Nie je zachovaná projektová logika.

SLUZBY2017/1/015/D

KERIC

ODÔVODNENIE
ROZHODNUTIA

Cieľom projektu je podporovať a propagovať dobrovoľnícku službu v celom Žilinskom kraji
prostredníctvom modelu „infostretiek“ a sieťovať organizácie pre potreby spolupráce v oblasti
dobrovoľníctva. Negatívom projektu je nedodržaná projektová logika a nedostatočne
odôvodnený rozpočet, bez súvislostí s aktivitami. Predkladateľ dostatočne neuchopil prvotný
zámer projektu a ním stanovené ciele.

SLUZBY2017/1/023/D

Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií

ODÔVODNENIE
ROZHODNUTIA

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie kvality manažmentu dobrovoľníkov s dôrazom na overovanie kvality rôznych dobrovoľníckych organizácií. V rámci projektu je plánovaný tréning
koordinátorov dobrovoľníkov, čo môže z dlhodobejšej perspektívy zvýšiť kapacity organizácií.
Problematické je zapojenie donorov medzi cieľové skupiny, lobovanie za zvýhodnenie organizácií
so známkou kvality, čo nie je v súlade s cieľmi programu. V opise východiskovej situácie chýbajú
relevantnejšie zdroje informácií na podporu zámeru projektu a potrieb cieľových skupín. Slabou
stránkou projektu je menšie zameranie sa na mladých ľudí s nedostatkom príležitostí.

Martin

Košice

Čadca

Stupava

0€

0€

0€

0€

SLUZBY2017/1/026/D

Priatelia Kliniky detí a dorastu v Košiciach

ODÔVODNENIE
ROZHODNUTIA

Oprávnenosť žiadateľa je otázna, keďže v charakteristike žiadateľa nie je preukázateľné,
že poskytuje informačné a poradenské služby pre mládež v trvaní aspoň 1 rok. Predložený
projekt sa zameriava na oblasť, ktorá nie je v súlade s prioritami výzvy ani s cieľom programu
Služby mladým. Cieľom tohto projektu je riešiť problém obezity mládeže cez zvýšenie
informovanosti o tomto probléme. Predkladateľ si dáva za cieľ zvýšiť povedomie aj o práci
s mládežou, ale nevedie k tomu žiadna aktivita. Celý projekt sa má realizovať výlučne
vo formálnom vzdelávaní.

Košice

0€

Celková dotácia na zabezpečenie činnosti subjektov s celoštátnou a krajskou pôsobnosťou
v rámci programu SLUŽBY mladým v roku 2017 predstavuje čiastku 254 853 € (slovom
dvestopäťdesiatštyritisíc osemstopäťdesiattri eur).

V Bratislave, dňa 08.02.2017

prof. Ing. Peter Plavčan CSc.
minister školstva, vedy, výskumu a športu SR

