.

Výsledky rozhodovania o poskytnutí grantu k predkladaciemu termínu 18.5.2021 a
20.5.2021*
*Tento dokument má iba informatívny charakter. Nie je použiteľný pre právne účely.

KA1-Mládežnícke výmeny
KA152 - Mládežnícke výmeny
Číslo projektu

Názov projektu

Žiadateľ

Obec

Pridelenie
grantu

Rozpočet

Popis podporeného projektu
Re-Think! Je 9-dňová multilaterálna výmena mládeže, ktorá sa uskutoční na Slovensku a do ktorej sa zapojí 6 partnerských krajín
(Slovensko, Litva, Estónsko, Portugalsko, Macedónska republika a Holandsko), 37 účastníkov vo veku 18 - 25 rokov, 7 mládežnícki vedúci a
2 lokálni zamestnanci.
Projekt Re-Think! si kladie za cieľ zistiť viac o recyklácii (Reduce, Reuse, Recycle, Refuse, Recover), princípov recyklácie v ich komunitách,
zatiaľ čo my lepšie chápeme rôzne kultúry, ich hodnoty, očakávania, správanie a komunikáciu.
Účastníci si zdokonalia svoje kompetencie prostredníctvom neformálnych metód, ako sú brainstorming, skupinové práce, simulácia, hranie
rolí, otvorená skupinová diskusia, otvorený priestor na zamyslenie a ďalšie metódy, ktoré tréneri prispôsobia na základe potrieb
účastníkov.

2021-1-SK02-KA152-YOU000019973

Re-Think!

Bodrung

Kapušianske Kľačany

A

30 165,00 €

2021-1-SK02-KA152-YOU000003673

Kariérnym poradenstvom vpred

Silnejší-slabším

Trenčín

A

24 378,00 €

Mládežnícka výmena sa uskutoční v dňoch 1.3. - 10.3.2022 na Slovensku pri Trenčíne. Projekt je zameraný na prácu so znevýhodnenými
mladými ľuďmi a ich presadeniu na trhu práce. Pôjde o 46 mladých zo špeciálnych a učňovských škôl z Českej republiky a zo Slovenska.
Projekt prispieva k podpore inklúzie a rozmanitosti a zapája nového účastníka / partnera – neformálnu skupinu z Vizovíc.

2021-1-SK02-KA152-YOU000012537

Pitch your GREEN, Pitch your SOCIAL

Student Era

Bratislava

A

21 523,00 €

Projekt s názvom Pitch your GREEN, Pitch your SOCIAL je zameraný na tému sociálneho podnikania, jej zámerom je zaoberať sa novým
spôsobom prizerania sa na ekonomické a sociálne aspekty podnikania. Navrhovaný projekt prispieva k cieľom a Európskym štandardom v
oblasti mládeže najmä v rámci nasledujúcich oblastí: podpora inklúzie, v projektovej žiadosti je viditeľný záujem podporovať a inkorporovať
účastníkov z odlišného prostredia. Hlavnou doménou projektu bude oblasť zamestnanosti

2021-1-SK02-KA152-YOU000018725

Rediscovering Our Own True Self

Change Your Self

Košice

A

16 031,00 €

Projekt podáva občianske združenie "Change Your Self" , ktoré sa venuje rozvoju mladých ľudí, vzdelávaniu a zvyšovaniu ich kompetencií.
Organizácia je už skúsenou v rámci programu Erasmus+ v rolách koordinátora aj partnera. Projekt bude realizovaný s tromi ďalšími
partnerskými organizáciami (Arménsko, Rusko a Lotyšsko) a jeho realizácia má prebehnúť v Arménsku. Mládežnícka výmena sa má konať
za účasti 26 mladých ľudí. Cieľom projektu je rozvíjať u mladých ľudí kompetencie v oblasti emocionálnej a sociálnej inteligencie a
zameriava sa na mentálne zdravie, well-being a podobných tém, ako aj zamerať sa na seba-objavovanie a sebarozvoj, prekonávanie
prekážok, odolnosť voči stresu, na prepojenie tela, mysle a emócií. Sprievodným cieľom je aj vzbudiť u účastníkov povedomie a citlivosť k
životnému prostrediu, rozvíjať ich komunikáciu s rovesníkmi.

2021-1-SK02-KA152-YOU000020673

Far and beyond with digital storytelling

SOCIAL INNOVATION AND
ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT
ASSOCIATION OF SLOVAKIA

Nitra

A

22 958,00 €

Mládežnícka výmena pre 8 mládežníckych organizácií z 8 krajín (SR, Chorvátsko, Turecko, Taliansko, Severné Macedónsko, Španielsko,
Litva) pre spolu 41 účastíkov z rurálnych vidieckych oblastí. Hlavným cieľom tohto projektu je riešiť problém sociálnej inklúzie mladých
ľudí z vidieckych oblastí cez špecifický nástroj digitálneho storytellingu.

2021-1-SK02-KA152-YOU000012701

Game building

Michaela Ondríková

Štefanov nad Oravou

A

25 297,00 €

Projekt mládežníckej výmeny, ktorú vedie neformálna skupina je zameraný na využitie hier ako nástroja v práci s mládežou, neformálneho
vzdelávania a rozvoja detí a mladých ľudí. Zapojených bude 5 krajín a zúčastní sa ho 37 mladých ľudí. Realizovať sa bude v Oravskom centre
mládeže.
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2021-1-SK02-KA152-YOU000003703

New Innovation of Board games pedagogy

Romane Jilé

Čata

A

14 346,00 €

Projekt mládežníckej výmeny sa venuje pedagogike spoločenských hier ako inovatívnej a efektívnej metóde v rozvoji mladých ľudí.
Mládežnícka výmena sa zameriava na rozvoj schopností, ako sú strategické a logické myslenie, schopnosť riešiť problémy, tvorivosť,
komunikácia, adaptácia a disciplína. Žiadateľ plánuje zorganizovať 10-dňovú mládežnícku výmenu za účasti 15 - 20-ročných účastníkov zo 4
krajín. Účastníci pochádzajú z Maďarska, Poľska, Slovenska a Rumunska. Na desaťdňovej výmene mládeže v Štúrove sa zúčastní 6
účastníkov a ich vedúci skupín z každej krajine. Projekt zapája mladých ľudí so znevýhodnením.

2021-1-SK02-KA152-YOU000005836

Minulosť a súčasnosť Slovenska a Rumunska

Silnejší-slabším

Trenčín

A

27 989,00 €

Projekt je mládežníckou výmenou medzi partnermi zo Slovenska a Rumunska, ktorého sa má účastniť spolu 40 mladých ľudí. Projektu na
tému vzájomnej tolerancie a poznávania medzi jednotlivými krajinami sa majú účastniť aj mladí ľudia s nedostatkom príležitostí. Výstupom
projektu majú byť mladí ľudia s novými zručnosťami a vedomosťami v zmysle vzájomnej tolerancie a komunikácie.

2021-1-SK02-KA152-YOU000020904

Fostering Local patriOtism in Rural youth through
folklore, culturE, and tradition as a way to tackle
nationalism

ADEL Slovakia

Bratislava

N

0,00 €

2021-1-SK02-KA152-YOU000020826

Green Youth

E-CODE

Krupina

N

0,00 €

2021-1-SK02-KA152-YOU000007017

United for Changes

ADEL Slovakia

Bratislava

N

0,00 €

2021-1-SK02-KA152-YOU000011076

Youth for a greener life

EDU 4 U

Sečovce

N

0,00 €

2021-1-SK02-KA152-YOU000019477

Keď pohyb lieči .

Občianske združenie "Športové stredisko
detí a mládeže Poprad - Tatry"

Poprad

N

0,00 €

Vysvetlenie
A

Projekt navrhnutý na podporenie

R

Projekt umiestnený na rezervnú listinu

N

Projekt navrhnutý na nepodporenie
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KA1-Mob. pracovníkov s mládežou
KA153 - Mobility pracovníkov s mládežou
Číslo projektu

Názov projektu

Žiadateľ

Obec

Pridelenie
grantu

Rozpočet

Popis podporeného projektu

2021-1-SK02-KA153-YOU000012800

Chart the Rainbow

SAPLINQ, O.Z.

Košice

A

26 826,00 €

Predložený projekt je mobilitou pracovníkov s mládežou. Bude realizovaný počas 7 dní v Košiciach so zastúpením 13 krajín s
účasťou 31 účastníkov. Hlavným cieľom tohto projektu je poskytnúť partnerským organizáciám podporu v technikách mapovania,
aby ich mohli implementovať do svojej práce zameranej na rozvoj LGBT+. Projekt zavádza inovatívne vzdelávacie metódy - využitie
mappingu v práci s mládežou. Projekt prispieva k zvyšovaniu kvality práce s mládežou - najmä zvyšovaním zručností PsM, zapájaním
PsM so znevýhodneného prostredia.

2021-1-SK02-KA153-YOU000006607

Shape your Mind

INNONET n.o.

Kolárovo

A

26 295,00 €

Projekt Shape your Mind podáva žiadateľ INNONET n.o zo Slovenska. Projekt je v trvaní 24 mesiacov. Hostiteľská organizácia
prizýva do spolupráce organizácie z krajín: ako Maďarsko, Cyprus, Portugalsko, Lotyšsko, Grécko, Španielsko, Francúzsko, a
Chorvátsko. Ide o výmenu, ktoré sa uskutoční v Maďarsku, pričom výmena zasiahne 30 ľudí od 18 rokov a starších, ktorí pracujú s
mládežou a samotné mládežnícke organizácie.

2021-1-SK02-KA153-YOU000019961

Training for peace - developing capacities for peace
education

Ignis plus, n.o.

Ruská

A

54 370,00 €

Projekt Training for peace podáva žiadateľ Ignis plus spolu s organizáciami zo Slovenska, Ukrajiny, Bieloruska, Moldavska, Cypru,
Gruzínska, Nemecka a Maďarska. Ide o 2 výmeny, ktoré sa uskutočnia v Moldavsku a na Slovensku, pričom výmena zasiahne 29
mladých ľudí od 18 rokov a starších, ktorí pracujú s mládežou. Projekt bude trvat 22 mesiacov.

2021-1-SK02-KA153-YOU000021290

Roma Youth Quality Education: Story-Telling

Združenie mladých Rómov

Banská Bystrica

A

50 990,00 €

Projekt je projektom mobility pracovníkov s mládežou so silným inkluzívnym zameraním na rómsku menšinu. Cieľom projektu je
zmenšiť zábrany medzi pracovníkmi s mládežou a rómskymi mladými ľuďmi. Aktivity obsahujú prvky neformálneho vzdelávania,
metodika je založená na metóde "živých knižníc". Projekt sa má účastniť 80 účastníkov. Projektu sa účastina dve partnerské
organizácie zo Slovenska jedna z Rumunska. Projekt pozostáva z prípravnej návštevy a potom dvoch blokov aktivít.

2021-1-SK02-KA153-YOU000035611

Gamification - way for inclusion

Pome s.r.o.

Trstená

A

19 429,00 €

Zámerom projektu je zoznámiť pracovníkov s mládežou s gamifikáciou, ako metódou podpory inkluzie a naučiť ich vytvárať nové
programy, alebo modifikovať programy, ktoré využívajú, tak, aby obsahovali gamifikované princípy, a aby zároveň prispievali k
väčšej inklúzii a k zapojeniu znevýhodnených mladých ľudí. Zúčastnia sa ho pracovníci s mládežou z Čiech, Litvy, Gruzinska a
Slovenska.

2021-1-SK02-KA153-YOU000008716

YoDel 2022

Youthwatch

Bratislava

A

30 050,00 €

2021-1-SK02-KA153-YOU000035688

2021-1-SK02-KA153-YOU000012680

Remembrance for future

Sustainability Youth Exchanges for a Green Europe

Nadácia Milana Šimečku

Pospolitosť pre harmonický život

Bratislava

Pliešovce
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A

A

Projektová žiadosť mobility pracovníkov s mládežou vznikla spojením predkladateľa Youthwatch s partnermi OZ VIAC a ANEV z ČR.
Ide o seminár pre 50 pracovníkov s mládežou a 15 školiteľov a facilitátorov, na tri dni, vrátane cesty. Uskutočniť sa má v marci 2022
v Poprade. Témou sú inovácie v práci s mládežou.

15 630,00 €

Primárnym cieľom predloženého projektu je prepájať mimovládne organizácie venujúce sa pamäťovému (remembrance)
vzdelávaniu, ľudským právam a rozvoju občianskej spoločnosti. Zámerom je posilniť sieť organizácií (inštruktorov, školiteľov,
trénerov) a podporiť ich medzinárodnú spoluprácu, čím chceme prispieť k zvýšeniu kvality práce s mládežou na lokálnej i Európskej
úrovni. Contact making seminar bude trvať 4 dní, v programe sú aktivity na networking, zdielanie príkladov dobrej praxe, prednáška
od externých hostí a diskusia, plánovanie a príprava spoločných medzinárodných projektov. Celkovo je v partnerstve 7 organizácií,
pričom 4 organizácií sú úplne nový partneri pre Nadáciu Milana Šimečku.Každá organizácia vyšle 1-3 aktívnych pracovníkov s
mládežou za svoju organizáviu, pričom aspoň 1 by mal byť "decision maker". Spolu sa semináru zúčastní 17 účastníkov a program
zastreší organizačný tím 3 ľudí (projektový koordinátor, 2 školitelia Nadácie Milana Šimečku).

32 589,00 €

Projekt „Sustainability Youth Exchanges for a Green Europe“ je medzinárodná výmena pracovníkov s mládežou trvajúca 6 dní pre
30 účastníkov z 13 krajín (Slovensko, Nemecko, Taliansko, Holandsko, Francúzsko, Slovinsko, Srbsko, Ukrajina, Ruská federácia,
Španielsko, Grécko, Estónsko, Bellgicko). Zámerom projektu je zvýšiť počet a kvalitu výmen v ekologických projektoch eko-dedín so
zameraním na 4 rozmery udržateľnosti - ekológia, ekonomika, sociálny a kultúrny rozmer. Cieľom je aj podpora spolupráce medzi
partnermi, presadzovanie udržateľného životného štýlu, propagácia eko-dediny a ukážka tohto životného štýlu. Výstupom projektu
sú následné projekty, ktoré by mali byť realizované v budúcnosti. Partnerov spája práve téma eko-dedín. Výmeny sa má zúčastniť
aj 14 účastníkov čeliacich prekážkam – ekonomickým a geografickým. Nejde však o inklúziu, respektíve nie je dostatočne
podložená.

KA1-Mob. pracovníkov s mládežou

2021-1-SK02-KA153-YOU000006612

engAGE

INNONET n.o.

Kolárovo

A

26 635,00 €

Projekt engAGE podáva žiadateľ INNONET n.o zo Slovenska a organizáciami z krajín ako Maďarsko, Cyprus, Lotyšsko, Grécko,
Francúzsko, Poľsko, Česko, Rumunsko a Chorvátsko. Ide o výmenu, ktoré sa uskutoční v Maďarsku, pričom výmena zasiahne 29 ľudí
od 18 rokov a starších, ktorí pracujú s mládežou a samotné mládežnícke organizácie. Cieľom projektu je získať vedomosti o
ageizme; spoznať možnosti na zmiernenie medzigeneračných diferencií cez zlepšenie komunikácie, odstránenie vzájomných bariér
a pochopeniu cez spoločné aktivity a nadobudnúť zručnosť ako medzigeneračné aktivity organizovať.

Projekt pozostáva z mobility pre pracovníkov s mládežou, ktorá sa uskutoční od 16. do 22.januára 2022 v Pisztoriho paláci v
Bratislave, v sídle Divadla bez domova, ktoré mobilitu organizuje. Tréningu sa zúčastní 19 pracovníkov s mládežou zo 6 EU krajínŠpanielsko, Portugalsko, Rumunsko, Česká republika, Taliansko a Slovensko. Účastníkmi tréningu sú profesionáli pracujúci s
mládežou ohrozenou rôznymi druhmi vyčlenenia. Projekt je relevantný vzhľadom na ciele a priority programu. Ciele projektu sú
zvýšiť kompetencie pracovníkov s mládežou v procese sociálneho vylúčenia. Slabou stránkou projektu je prepojenie dopadov a
aktivít projektu a skutočnosť, že žiadateľ nekvantifikuje výstupy a dissemináciu projektu.

2021-1-SK02-KA153-YOU000012175

Rob UMENIE- zdieľaj a zapájaj

Divadlo bez domova

Bratislava

A

18 387,00 €

2021-1-SK02-KA153-YOU000012792

Out of margins with NFE

SAPLINQ, O.Z.

Košice

N

0,00 €

2021-1-SK02-KA153-YOU000018508

Graphic Facilitation & Recording

Pospolitosť pre harmonický život

Pliešovce

N

0,00 €

2021-1-SK02-KA153-YOU000007292

Smart Village

Región bez hraníc

Divín

N

0,00 €

2021-1-SK02-KA153-YOU000012291

Cesta vnútornej slobody a zdravia

OZ Apolon

Poprad

N

0,00 €

2021-1-SK02-KA153-YOU000021266

Úloha športu ako nástroja zvyšovania celkovej kvality
života a jeho smerovania v nasledujúcich rokoch

V-Kings

Šaľa

N

0,00 €

Vysvetlenie
A

Projekt navrhnutý na podporenie

R

Projekt umiestnený na rezervnú listinu

N

Projekt navrhnutý na nepodporenie
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KA1-Participatívne aktivity
KA154 - Aktivity zamerané na participáciu mládeže
Číslo projektu

Názov projektu

Žiadateľ

Obec

Pridelenie
grantu

Rozpočet

Popis Podporeného Projektu

2021-1-SK02-KA154-YOU000021216

Greenovation in entrepreneurship

Youth for Equality

Pusté Úľany

A

18 234,00 €

Navrhovaný projekt sa zaoberá oblasťou nezamestnanosti mladých ľudí v zmysle vytvorenia mentorského
programu na tému zeleného, sociálneho podnikania, v rámci ktorého bude nasledovať zdieľanie osvedčených
postupov

31 365,00 €

Projekt FINITE predkladá BPI (Bratislava Policy Institute), spadá pod KA1 - aktivity mládežníckej participácie, a
jeho cieľom je poskytnúť mladým ľuďom príležitosti na zapojene sa a zúčastnenie sa procesu re-branding, zvýšiť
povedomie o neistote ako jednej z kľúčových tém, diskutovať o spôsoboch rozvoja, nástrojoch a hľadať spôsoby,
ako bojovať proti týmto "špecifickým chorobám generácie" mladých ľudí a všetkých príslušných
zástupcov/tvorcov politík, ktorí majú priamy vplyv na obsah a stratégiu EU Youth Dialogue. Projekt obsahuje 6
partnerov z Európy (SK, BE, RO, HR, LT, EL) a čiastočne zapája aj znevýhodnenú mládež. Medzi plánované
projektové aktivity patria Kick off meeting a príprava online konzultácií, poskytovanie online konzultácií,
mobilita - okrúhly stôl s účastníkmi projektu a fungovanie pracovných skupín.

2021-1-SK02-KA154-YOU000004952

Fight Insecurity of Youth in Europe

Bratislavský inštitút pre politickú analýzu

Bratislava

A

2021-1-SK02-KA154-YOU000020688

Inšpirujme sa dialógom!

Nitrianska krajská rada mládeže

Nitra

A

34 548,00 €

2021-1-SK02-KA154-YOU000012714

Participácia mladých ľudí v rozvoji environmentálnej
výchovy, vzdelávania a osvety

Protect work

Veľké Leváre

N

0,00 €

2021-1-SK02-KA154-YOU000018721

Aktívna mládež

SYTEV

Kysucké Nové Mesto

N

0,00 €

2021-1-SK02-KA154-YOU000007963

Sport it Up, Eat it Up!

Slovak Sport Organisation

Bratislava

N

0,00 €

Vysvetlenie
A

Projekt navrhnutý na podporenie

R

Projekt umiestnený na rezervnú listinu

N

Projekt navrhnutý na nepodporenie
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Projekt predkladá Nitrianska krajská rada mládeže v spolupráci s ďalšími organizáciami pracujúcimi v oblasti
práce s mládežou v kraji: Informačné centrum mladých Topoľčany, KONTAKT – mládežnícke centrum,
Komunitné centrum Kompas, ZIPCEM.
Projekt má trvať 15 mesiacov a v rámci neho sa má zrealizovať 13 aktivít zameraných na vyškolenie regionálnych
ambasádorov Dialógu s mládežou, dialógy s mládežou na rôzne témy, ktoré vychádzajú z regionálnej koncepcie
práce s mládežou a záverečnú konferenciu s predstavením akčného plánu ku koncepcii na roky 2023-2024.

KA2-Malé partnerstvá
KA210 - Malé partnerstvá
Číslo projektu

2021-1-SK02-KA210-YOU-000031111

2021-1-SK02-KA210-YOU-000033939

2021-1-SK02-KA210-YOU-000033886

2021-1-SK02-KA210-YOU-000033904

2021-1-SK02-KA210-YOU-000027445

2021-1-SK02-KA210-YOU-000033913

Názov projektu

EDU4EDU

Internet vecí ako podpora aktívneho pohybu mládeže.

Mládež ako súčasť pomoci rovesníkom: Nové riešenia a
prístupy pri riešení porúch príjmu potravy u mladých ľudí

Turn on the brain - new methods and games for building
etiquette on the Internet

Zvyšovanie kompetencií pracovníkov s mládežou pre
skvalitnenie práce v oblasti duševného zdravia mládeže

DIGEQ

Žiadateľ

Regionálne centrum mládeže

Slovenské športové inovačné centrum

EDI Slovensko

CPM-Centrum prevencie mládeže

Zvierata a ľudia navzájom

OBČIANSKE ZDRUŽENIE FutuReg

Obec

Trenčín

Bratislava

Bratislava

Čadca

Košice

Šamorín
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Pridelenie
grantu

A

A

A

A

A

A

Rozpočet

Popis podporeného projektu

60 000,00 €

Projekt v trvaní 24 mesiacov predkladá Regionálne centrum mládeže z Trenčína v spolupráci s 2 organizáciami z Českej republiky –
Petrklíč help, z.s. a Centrum pro podporu podnikání a zamestnanosti. Predkladaný projekt sa zameriava na 3 špecifické ciele, ktoré
chce dosiahnuť troma aktivitami a následnými follow up aktivitami v oblasti práce s mládežou: Aktivita 1 - Rozvoj školiteľských a
facilitačných zručností, Aktivita 2 - Podpora špeciálnych potrieb mladých ľudí, Aktivita 3 - Podpora kariérového poradenstva a
osobnostného rozvoja mladých ľudí prostredníctvom neformálneho vzdelávania a praktických, zážitkových, do praxe prenosných
aktivít.

60 000,00 €

Cieľmi projektu je poskytnúť cieľovej skupine základné a použiteľné informácie a poznatky z používania moderných zariadení a
systémov internetu vecí určených pre aplikácie na rozvoj pohybových schopností a kompetencií mládeže, s ohľadom na skutočnosť, že
oblasť má vysokú podporu technologického rozvoja s následným sociálnym dopadom na koncových používateľov. Použiť ako nové
nástroje práce a vzdelávania. Cieľovými skupinami sú pracovníci s mládežou, pedagogickí pracovníci, školitelia, metodici. Hlavnými
aktivitami sú webové semináre s masovou účasťou a workshopy s praktickou výmenou skúseností a praktickým oboznámením sa s
fungovaním internetu vecí pre rozvoj pohybových vlastností mládeže.

60 000,00 €

Žiadateľom projektu "Mládež ako súčasť pomoci rovesníkom: Nové riešenia a prístupy pri riešení porúch príjmu potravy u mladých
ľudí" je občianske združenie EDI Slovensko, so sídlom v Bratislave. Partnerom Centrum Anabell, z. ú., so sídlom v Brne. Zámerom
projektu je skvalitnenie práce s mládežou s poruchami príjmu potravy a prenos príkladov dobrej praxe i know-how medzi
zúčastnenými organizáciami. Tento zámer má byť dosiahnutý prostredníctvom nasledovných cieľov a na nich nadväzujúcich aktivít:
1. Vytvoriť mentoringový program, ktorý zabezpečí peer pomoc mládeži s PPP.
2. Zabezpečiť kvalitné vzdelávanie sériou vzdelávacích stretnutí na rôzne témy v oblasti práce s mládežou s poruchami príjmu potravy
- 7 workshopov
3. Prispieť k starostlivosti o psychické a fyzické zdravie mladých ľudí.
4. Posilniť vzájomnú spoluprácu oboch zapojených organizácii.

60 000,00 €

Cieľom projektu „Turn on the brain“ (z kategórie "Small scale partnerships in youth - KA2) je zlepšiť digitálne kompetencie a zručností
mládeže - budovať kapacity organizácií v oblasti nadnárodnej spolupráce zvýšením kompetencií a zručností pedagógov a pracovníkov s
mládežou jednotlivých partnerov projektu. Žiadateľom je organizácia Centrum prevencie mládeže (SK), ktorá zapája partnerov z IT
(Fondazione YMCA Italia), ES (ILEWASI Centro de investigación, defensa y promoción de los derechos de los niňos) a CY (Citizens in
Power). Cieľovou skupinou projektu sú mladí ľudia vo veku od 13 – 18 rokov. Do projektu žiadateľ plánuje zapojiť aj mladých ľudí s
geografickým, kultúrnym a sociálnym znevýhodnením. AKtivity zahŕňajú o.i. výmenu osvedčených postupoc, prieskum potrieb v 4
krajinách, Workshopy a webináre, Národné stretnutia či Testovanie nových vzdelávacích metód a hier.

60 000,00 €

Projekt s názvom „Zvyšovanie kompetencií pracovníkov s mládežou pre skvalitnenie práce v oblasti duševného zdravia“ si žiadatelia
podali v rámci KA2 – malé partnerstvá. Navrhovaný projekt má medzinárodný charakter a zahŕňa slovenskú organizáciu „Zvieratá a
ľudia navzájom“, českú organizáciu „Česká hiporehabilitační společnost, z.s.“ a nórsku organizáciu, ktorá bude v rámci projektu
predstavovať asociovaného partnera poskytujúceho odborné lektorstvo. Cieľom projektu je zvýšiť kompetencie pracovníkov s
mládežou prostredníctvom inovatívneho prístupu, a to asistovanou intervenciou so zvieratami a Green Care. Projekt je určený pre
pracovníkov s mládežou, ktorí do svojej práce s deťmi a mládežou vrátane mladých ľudí so špeciálnymi potrebami zahŕňajú
špecializované služby prostredníctvom vzdelávania a terapií za asistencie zvierat. Navrhovaný projekt sa dotýka priority akcie, teda
zvyšovanie kompetencií a posilňovanie kapacít organizácie a pracovníkov s mládežou. V ďalšom ohľade sa venuje problematike
duševného zdravia detí a mladých ľudí, trpiacich napríklad ADD alebo ADHD, v rámci ktorých partnerské organizácie aktívne využívajú
terapiu so zvieratami. Aj napriek tomu, že ide o veľmi špecifickú oblasť, duševné zdravie mladých ľudí patrí medzi hlavné Európske
ciele, ktoré boli definované mladými ľuďmi naprieč Európskou úniou.

60 000,00 €

Cieľom projektu malého partnerstva FUTUREG, GLAFKA,FAZEKAS je „výuka emocionálnych kompetencií mladých ľudí“ ako podpora
vedomostí a zručností v oblasti digitálnej inteligencie. Projektom bude mať dopad ako spôsob prevencie kyberšikany pomocou
výmeny skúsenosti, best practice, tréningu mladých trénerov pomocou participácie a vývoja učebných plánov pre neformálne
vzdelávanie mladých v oblasti digitálnej reziliencie.
Hlavnými aktivitami sú:
- tvorba vzdelávacích modulov o digitálnej mediácii a digitálnom aktívnom občianstve
- školenia, semináre o výchove mládeže - Digitálna kultúra
- budovanie kapacít

KA2-Malé partnerstvá
2021-1-SK02-KA210-YOU-000027458

Beyond Future Skills

Budúca Generácia Európy, o.z.

Partizánske

N

0,00 €

2021-1-SK02-KA210-YOU-000031040

Understand to Reduce cyber-Bullying, Activating
National potential

TANDEM n.o.

Komárno

N

0,00 €

2021-1-SK02-KA210-YOU-000033902

Competence Based Learning for Activists

SAPLINQ, O.Z.

Košice

N

0,00 €

2021-1-SK02-KA210-YOU-000030085

STOP BULLYING - prevention of online and physical
bullying

Inštitút pre inováciu vzdelávania, n.o.

Komárno

N

0,00 €

2021-1-SK02-KA210-YOU-000033916

Summer School- Skills for Future Prosperity Builders

Strategic Analysis

Bratislava

N

0,00 €

2021-1-SK02-KA210-YOU-000031041

EkoKvíz - online educational quiz focusing on the
environmental topics

Mad Cookies Studio s. r. o.

Bratislava

N

0,00 €

2021-1-SK02-KA210-YOU-000031037

Poďme spolu lietať.

Občianske združenie "Športové stredisko detí a mládeže
Poprad - Tatry"

Poprad

N

0,00 €

2021-1-SK02-KA210-YOU-000031106

Vdelávanie Junior MANAGERov

Mgr. Martin Petrík- 53K

Čadca

N

0,00 €

Vysvetlenie
A

Projekt navrhnutý na podporenie

R

Projekt umiestnený na rezervnú listinu

N

Projekt navrhnutý na nepodporenie
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KA2-Kooperačné partnerstvá
KA220 - Kooperačné partnerstvá
Číslo projektu

2021-1-SK02-KA220-YOU000029308

2021-1-SK02-KA220-YOU000028653

2021-1-SK02-KA220-YOU000028866

Názov projektu

The future is now

deBunk fAke realiTy froM Engagement

Civic Debate Club

Žiadateľ

Youthwatch

Bratislavský inštitút pre politickú analýzu

Youth for Equality

Obec

Pridelenie
grantu

Bratislava

Bratislava

Pusté Úľany
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Rozpočet

Popis podporeného projektu

312 846,00 €

Projekt je inovatívnym prínosom úplne novej témy na Slovensko a to zvyšovaním povedomia o potrebe gramotnosti pre
budúcnosť = “future literacy”, zároveň ponúka konkrétne nástroje pre sektor mládeže ako s touto témou pracovať.
Projektom budú odovzdané informácie o trendoch mládeže pracovníkom s mládežou a ľuďom s rozhodovacou právomocou.
Projekt doplní dáta k téme, otvorí priestor na diskusiu, prinesie nové nástroje a pripraví spoločnosť a najmä pracovníkov s
mládežou, aby komplexne a lepšie týmto zmenám v ich správaní pochopili.
Žiadateľ - Youthwatch nadväzuje na realizáciu projektu Trendy mládeže.
Projektom bude rozvinuté partnerstvo medzi žiadateľom YouthwaTtch, belgickou org. BrusselAVenir a francúzskou organizáciou
Plurality Network University (U+). Organizácie využívajú dáta a pracujú v oblasti trendov mládeže niekoľko rokov, rovnako mapujú
príbehy, z budúcnosti (i súčasnosti/minulosti).
Projektové obdobie 36 mesiacov, od 11/2021 – 11/2024.

135 665,00 €

Hlavným cieľom návrhu projektu je odhaliť tzv. "sociálne bubliny", ktoré sa objavujú v online sfére/prostredí a polarizujú tak našu
budúcu generáciu. Predkladaný návrh projektu je založený na výskumnom projekte, ktorý vyvíja súbor otázok na odhalenie tých,
ktorí sú zraniteľní, aby boli priamo postihnutí vlastnými sociálnymi bublinami vytvorenými v online prostredí. S pomocou týchto
výsledkov výskumu a aktuálnych údajov sa organizácia BPI rozhodla navrhnúť a následne aplikovať súbor na mieru šitých školení
pre mladých lídrov, mladých verejných činiteľov, ktorí bojujú vo svojich miestnych a národných komunitách, aby bojovali proti
falošným a zavádzajúcim informáciám. Ďalším hlavným zámerom je tiež vyvinúť a navrhnúť interaktívnu webovú aplikáciu, ktorá
pomôže mladým ľuďom si odkontrolovať úroveň "zraniteľnosti" v rámci tých sociálnych bublín a pomôcť im tak zvládnuť ten
negatívny vplyv, ktorý má na nich dopad v reálnom živote. Dosiahne sa to aj kampaňou na zvýšenie informovanosti, ktorá bude
navrhovaná pomocou mladých lídrov a šíriť to tak ďalej prostredníctvom jednotlivých informačných tokov a followerov. Projekt
BATMEN je vysoko inovatívny vo svojej celej povahe a to tým, že spája online prostredie s offline prostredím webovou aplikáciou akýmsi vytvorením priestoru pre mladých ľudí, kde sa ľahko odhalia a identifikujú sociálne bubliny, spôsobené polarizáciou a
nárastom fake news. Okrem toho ten medzinárodný rozmer pohľadu partnerov z rôznych častí Európy na túto problematiku
pomôže projektu pozrieť sa na rozdiely a podobnosti medzi "sociálnymi bublinami", ktoré sú prítomné v rámci Európy medzi
mládežou. Tento projekt spolu s predchádzajúcimi skúsenosťami našich partnerov otvorí zároveň novú diskusiu a rozdiely medzi
mládežou v rámci Európy.

119 462,00 €

Cieľom projektu je zvýšiť povedomie mladých občanov o aktívnom občianstve a občianskej zodpovednosti, ako stimulovať ich
účasť na politických a spoločenských aktivitách, ako znížiť prekážky, ktoré bránia mladým občanom v aktívnej účasti na miestnej
správe vecí verejných, demokratických procesoch EÚ. Prostredníctvom projektu chcú žiadatelia propagovať aktívne občianstvo a
sociálnu zodpovednosť mladých ľudí v miestnych komunitách pomocou iniciatívy Občiansky debatný klub. Jedným z výsledkov
projektu budú „Osnovy občianskych debatných klubov“ , pomocou ktorých majú za cieľ spojiť individuálny prístup, víziu, tvorivosť
a odbornosť všetkých partnerov prostredníctvom brainstormingových stretnutí, výskumu a vzájomnej práce pri vývoji obsahu
učebných osnov , ktorý bude zároveň predstavovať tréningový materiál pre pracovníkov s mládežou a pedagógov. Ďalším
výstupom budem tvorba online platformy, ktorá bude následne slúžiť aj na propagáciu projektových výsledkov a zhromažďovanie
spätnej väzby od publika. Tretia aktivita „Výskum a interaktívne infografiky o postojoch, vnímaní a mylných predstavách o správe
vecí verejných medzi mladými ľuďmi“ - zahŕňa stretnutia so zainteresovanými stranami a kolektívny brainstorming, ktoré súvisia s
výskumom a jeho prezentáciou prostredníctvom interaktívnych infografík a animovaných videí.

KA2-Kooperačné partnerstvá
2021-1-SK02-KA220-YOU000029597

Youth 4 Bauhaus

CREATIVE INDUSTRY KOŠICE, NO

Košice

N

0,00 €

2021-1-SK02-KA220-YOU000027147

Peer Rainbow Forces

SAPLINQ, O.Z.

Košice

N

0,00 €

2021-1-SK02-KA220-YOU000029262

Youth Entrepreneurship and Social Responsibility

BC Angels s.r.o.

Bratislava

N

0,00 €

2021-1-SK02-KA220-YOU000030077

Accessible Entreprises

innosign s.r.o

Prešov

N

0,00 €

2021-1-SK02-KA220-YOU000029072

GREEN Factor - eco and digital pathways for more
conscious citizens & aspiring green entrepreneurs to
boost young people's real factor of change

SOCIAL INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP
DEVELOPMENT ASSOCIATION OF SLOVAKIA

Nitra

N

0,00 €

2021-1-SK02-KA220-YOU000028522

e-c@L@gic

Thalia Teatro

Budča

N

0,00 €

2021-1-SK02-KA220-YOU000029089

Career Paths Inclusive 2.0

DeafStudio

Prešov

N

0,00 €

2021-1-SK02-KA220-YOU000028803

Electric and electronic MObility Towards youth across
natiIONS

Občianske združenie NO GRAVITY

Bratislava

N

0,00 €

2021-1-SK02-KA220-YOU000029387

Creating European Common Values Through Theatre

ADEL Slovakia

Bratislava

N

0,00 €

Vysvetlenie
A

Projekt navrhnutý na podporenie

R

Projekt umiestnený na rezervnú listinu

N

Projekt navrhnutý na nepodporenie
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