
.

Výsledky rozhodovania o poskytnutí grantu k predkladaciemu termínu 5.10.2021 a 

5.11.2021*                                                                                                                              

*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

2021-2-SK02-KA152-YOU-

000037879

Environmental protection is one of the most important 

elements of volunteering and social responsibility so 

Let’s act

Romane Jilé Čata A 35 048,00 €

Projekt vychádza zo súčasnej ochrany klímy a životného prostredia. Cieľom projektu je ukázať a poskytnúť mladým ľuďom krajín 

zúčastňujúcich sa na programe určitý postoj, ktorý im umožní byť otvorenejší a aktívnejší v tejto téme v rámci ochrany životného 

prostredia. Cieľom je, aby mladí ľudia spoločne rozvíjali metódy a nové užitočné projekty, ktoré vo svojich vlastných komunitách 

upozorňujú na dôležitosť ochrany životného prostredia, účinky zmeny klímy a všetko, čo s ňou súvisí. Ďalším cieľom je vyškoliť týchto 

aktívnych mladých ľudí zapojených mladých aktívnych ľudí, aby vyvíjali podobnú takúto iniciatívu a bol vedený sociálny dialóg o tomto 

probléme. Zapojenie mladých ľudí do tejto aktuálnej problematiky je veľmi dôležité, aby vedeli správne postupovať pri riešení a hľadaní 

správnych východísk. Projekt má veľmi podrobne a kvalitne rozpísané, aké konkrétne kompetencie získajú samotní mladí ľudia v rámci 

realizáciu tohto projektu.

2021-2-SK02-KA152-YOU-

000038262

"The project primarily draws attention to the 

importance of social coexistence, acceptance and 

inclusion without discrimination and hatred."

Romane Jilé Čata A 22 094,00 €

Projekt predovšetkým upozorňuje na význam zdravého sociálneho spolužitia, prijatia a začlenenia, a to bez známok diskriminácie a 

nenávisti. Hlavným cieľom je, aby mladí ľudia, ktorých sa to týka, sa naučili byť k sebe dostatočne tolerantní, ako aj k okolitému externému 

prostrediu a k ostatným zraniteľným skupinám. Mali by odrážať empatiu vo svojej vzájomnej komunikácii a celkovo vo svojom správaní, a 

nemali by sa pozerať na „inakosť“ s nenávisťou. V rámci projektu chce organizácie ROMANE JILE odštartovať zmenu postojov a myslenia 

medzi mladými ľuďmi a povzbudiť ich, aby ďalej odovzdávali získané vedomosti a postoje svojim peer rovesníkom.

2021-2-SK02-KA152-YOU-

000038815
Hlas mládeže Centrum voľného času Včielka Púchov A 8 047,00 €

Predkladateľom je Centrum voľného času Včielka z Púchova a partnerská organizácia Dům dětí a mládeže Kyjov, příspěvková organizace 

města Kyjova. Ide o bilaterálnu mládežnícku výmenu, medzi mladými ľuďmi z mládežníckych parlamentov. Hlas mládeže je projekt v rámci 

Mobility of young people 01/01/2022 do 28/02/2023, teda v dĺžke 14 mesiacov. Projekt Hlas mládeže je zameraný na posilnenie 

mládežníckej politiky v meste Púchov a Kyjov. Projekt priamo nadväzuje na ciele programu Erasmus + v oblasti práce s mládežou. Aktívne 

podporuje štruktúrovaný dialóg mladých s miestnymi samosprávami, podporuje aktívne občianstvo a zapájanie sa mladých ľudí do politík 

venovaných mládeže.Témou je podpora členov oboch parlamentov v naplánovaní budúcich aktivít a pomôcť im vypracovať správu pre 

miestne samosprávy na základe situačnej analýzy, ktorú budú účastníci tvoriť počas mládežníckej výmeny. Žiadateľ je prvoaplikant.

2021-2-SK02-KA152-YOU-

000038437
Careerification ADEL Slovakia Bratislava A 27 685,00 €

Projekt mládežníckej mobility Careerification predkladá ADEL Slovakia. Pre 31 mladých účastníkov vo veku 16-25 rokov zo 6 krajín 

(Slovensko, Gruzínsko, Grécko, Cyprus, Ukrajina , Arménsko) pripravujú 8-dňovú výmennú mobilitu mládeže v Tatranskej Lomnici. Hlavnou 

myšlienkou projektu je zhromaždiť mladých ľudí z rôznych programových a partnerských krajín, ktorí na začiatku svojej profesionálnej 

kariéry čelia problémom súvisiacim s výberom povolania, pre ktorých je ťažké vybrať si správne kariérne cesty a vykonávať povolania, ktoré 

by ich bavili, nepoznajú svoje možnosti, ponuku trhu práce, majú slabé povedomie o svojich individuálnych kompetenciách a nemajú jasnú 

predstavu o tom, ako sa môžu pracovne rozvíjať. Hlavným cieľom mládežníckej mobility je zvýšiť vedomosti mladých ľudí v súčasných 

profesiách. 

2021-2-SK02-KA152-YOU-

000039286
GOOD HABITS, HAPPY LIFE Protect work Veľké Leváre A 16 830,00 €

Projekt je zameraný na mládežnícku výmenu mladý vedúcich zo Slovenska, Ukrajiny a Portugalska. Žiadateľa k predloženiu žiadosti viedli 

nesprávne životné návyky mladých. Zámerom je poznať, rozoznať, osvojiť a vnímať, význam správnych životných návykov pre osobný 

úspech a angažovanosť mladých v komunite. Projekt odpovedá na prioritu programu v oblasti podpory duševného zdravia a budovania 

zdravých hodnôt medzi mladými ľuďmi v európskom priestore, ktorí budú ďalej šíriť tieto hodnoty vo svojich organizáciách, školách, 

rovesníckych komunitách – základnou hodnotou je využitie zdravých návykov na budovanie mäkkých zručností mladých ľudí a podporu 

proaktívneho prístupu v komunite, posilňovanie európskych hodnôt ako sú akceptácia rozmanitosti, podpora kultúrnej diverzity, 

rovnocennosti príležitostí pre všetkých, búranie mýtov a stereotypov, ktoré sú odstránené vtedy, ak má mladý človek v živote upratané 

hodnoty a vybudované zdravé návyky, ktoré dokáže prenášať z jedného prostredia do druhého v rámci európskeho priestoru.

2021-2-SK02-KA152-YOU-

000040074

(T)olerance (A)ctivating (L)iterature to (E)mpower 

(S)olidarity
Tatra Youth Group Žilina A 28 188,00 €

Projekt je mládežníckou výmenou so 42 účastníkmi vo vekovej hranici 18-25 rokov, zo 6 partnerských krajín (Slovensko, Poľsko, 

Luxembursko, Taliansko, Holandsko a Turecko). Projekt počíta so zapojením mladých ľudí s nedostatkom príležitostí. Projekt sa venuje 

dopadom pandemických opatrení s cieľom posilňovať inklúziu, solidaritu a interkultúrny dialóg medzi mladými ľuďmi. Stanovené ciele sú 

plánované dosiahnuť pomocou umeleckých aktivít a predovšetkým filmovej umeleckej tvorby. Projekt sa má realizovať na Slovensku.

2021-2-SK02-KA152-YOU-

000040781
Zdravé telo Zdravá myseľ unstoppable Košice A 21 484,00 €

Mládežnícka výmena je predlokladaná neformálnosu skupinou Unstoppable. Zapojení účastníci sú z partnerských krajín - Česká republika, 

Ukrajina a Rumunsko. Zapojené sú dve neformálne skupiny a dve mimovládne organizácie. Mládežníckej výmeny sa zúčastní 45 mladých 

ľudí vo veku od 28 do 29 rokov. Hlavnou témou projektu je zdravý životný štýl , prevencia civilizačných ochorení a podpora účastníkov v 

starostlivosti o zdravie. Aktivity mládežníckej výmeny pozostávajú z wokshopov, brainstormingu, diskusií, prednášok, skupinovej práce, 

icebrakrov a energizérov.
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 KA1-Mládežnícke výmeny

2021-2-SK02-KA152-YOU-

000039068
Fusing Art and Culture into Social Inclusion

S.P.A.C.E. - Spolok pre aktivitu, cestovanie, 

edukáciu.
Trnavá Hora N

2021-2-SK02-KA152-YOU-

000038041
Don’t Act Blindly Treat Them Kindly ZIFT Slovakia Košice N

2021-2-SK02-KA152-YOU-

000040410
Slnečný lúč .

Občianske združenie "Športové stredisko 

detí a mládeže Poprad - Tatry" 
Poprad N

2021-2-SK02-KA152-YOU-

000037899
InclusivHEALTHY: food for integration ELLA Slovakia Košice N

2021-2-SK02-KA152-YOU-

000038917
A Friend in Chancery STEFANI n.o. Žarnovica N

2021-2-SK02-KA152-YOU-

000040116
Every Body Dancing STUDENT ERA Bratislava N

2021-2-SK02-KA152-YOU-

000040533
Šport cesta k zdraviu ELLA Slovakia Košice N

2021-2-SK02-KA152-YOU-

000038493
BUĎ ZDRAVÝ ELLA Slovakia Košice N

2021-2-SK02-KA152-YOU-

000040476
Spolu proti hoaxom ELLA Slovakia Košice N

A Projekt navrhnutý na podporenie

R Projekt umiestnený na rezervnú listinu

N Projekt navrhnutý na nepodporenie

Vysvetlenie

Strana 3



KA1-Mob. pracovníkov s mládežou

Číslo projektu Názov projektu Žiadateľ Obec
Pridelenie 

grantu
Rozpočet Popis podporeného projektu

2021-2-SK02-KA153-YOU-

000038894

Podpora zručností a kreativity mládeže v 

exteriéri.

SPOKOJNOSŤ - centrum sociálnych 

sluzieb, n.o.
Prievidza A 24 009,00 €

Realizáciou projektu orgsnizácia plánuje zabezpečiť výmenu skúseností a vzájomné učenie sa 30 pracovníkov s mládežou - 

tvorivé a inovatívne formy neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa mladých ľudí zo znevýhodneného prostredia 

(rómska mládež a hendikepovaná mládež). Cieľom je zlepšiť manuálne zručnosti mladých ľudí, ich vedomosti v oblastiach, 

ktoré môžu využiť pre zabezpečení svojho živobytia. Vedieť dopestovať si a spracovať potraviny a predmety bežného života. 

Mať manuálne zručnosti, ktoré im umožnia lepšiu zamestnateľnosť v záhradníckych, alebo poľnohospodárskych službách. 

Vedieť pestovať, spracovať a vyrábať výrobky, ktoré im umožnia začať podnikať.Vedieť pripraviť podnikateľský plán. Zlepšiť 

vedomosti, zručnosti a kľúčové kompetencie, ktoré im umožnia naštartovať svoje zamestnanie, alebo podnikanie.

2021-2-SK02-KA153-YOU-

000039078

Online Inclusive Youth Work in the 

Digital Age

S.P.A.C.E. - Spolok pre aktivitu, 

cestovanie, edukáciu.
Trnavá Hora A 35 867,00 €

Projekt je predkladaný organizáciou S.P.A.C.E. - Spolok pre aktivitu, cestovanie, edukáciu. Zameriava sa na tréningový kurz v 

trvaní od 22.7. 2022 do 31.7.20211 počas 10 dní v mieste konania Yerevan, Arménsko. Zapojených bude 32 účastníkov zo 

Slovenska, Arménska, Gruzínska a Chorvátska. Cieľom je poskytnúť príležitosť pre pracovníkov s mládežou zvýšiť digitálne 

zručnosti a podporiť  kvalitnú prácu s mládežou prostredníctvom inovačných postupov v digitálnej ére na podporu 

začleňovania mladých ľudí zo znevýhodneného prostredia. 

2021-2-SK02-KA153-YOU-

000039040
Visualise Words, Embody Visuals 2.0 Otvorená Hra o. z. Bratislava A 29 892,00 €

Projekt je mobilitou pracovníkov s mládežou, ktorý zapája 11 krajín. Hlavným cieľom predkladanej mobility je umožniť 

účastníkom používať vizuálne nástroje a techniky práce s telom na uľahčenie vzdelávacích aktivít v ich vlastnom prostredí. Ide 

o kombinovanú mobilitu, pričom prvá časť projektu bude prebiehať online. Tréningový kurz je rozdelený na 3 časti - 1. online 

úvodný tréning, ktorý priblíži základy k uvedeným témam, 2. praktická časť - implementácia vlastného workshopu a 3. 

prezenčný tréning zameraný na reflexiu praktického workshopu účastníkov a prehlbovanie vedomostí v témach mobility. 

2021-2-SK02-KA153-YOU-

000039658

Social Entrepreneurship for Youth 

Organisations
SAPLINQ, O.Z. Košice A 20 522,00 €

Mobilita pracovníkov s mládežou v rámci projektu Social Entrepreneurship for Youth Organisations (SEYO) sa uskutoční v 

Kysaku na Slovensku v máji 2022 a zúčastní sa ho 24 pracovníkov zo Slovenska, Poľska, Španielska, Grécka, Rumunska a 

Portugalska. Cieľom je zvýšiť kapacitu malých organizácií prostredníctvom zlepšovania kompetencií svojich pracovníkov v 

sociálnom podnikaní.

2021-2-SK02-KA153-YOU-

000039802
Mindfulness for Social Transformation MVO Proxima* Spišská Nová Ves A 26 068,00 €

Mindfulness for Social Transformation je medzinárodný tréningový kurz pre 24 mládežníckych lídrov a pracovníkov s mládežou 

zo 6 krajín, ktorí sa zúčastnia 7-dňového školenia v Gruzínsku zameraného na podporu osobného rozvoja pracovníkov s 

mládežou a ich leadershipu – vodcovstva, na rozvoj  ich schopnosti sebareflexie a sebauvedomenia pri práci s komunitou a na 

aktívne občianstvo. Projekt je zameraný na cieľové skupiny – pracovníkov s mládežou a sekundárne na ich vysielajúce 

organizácie. Projekt je inkluzívny, školiacich kurzov sa budú zúčastňovať aj pracovníci s mládežou s nedostatkom príležitostí  s 

geografickými, ekonomickými a sociálnymi prekážkami.

2021-2-SK02-KA153-YOU-

000038762
Young Leader training II Pospolitosť pre harmonický život Pliešovce A 28 601,00 €

Projekt je výmenou 27 pracovníkov s mládežou z 13 krajín (Slovensko, Rusko, Holandsko, Ukrajina, Srbsko, Španielsko, Grécko, 

Rumunsko, Taliansko, Nemecko, Belgicko, Poľsko a Francúzsko). Cieľom projektu je poskytnúť pracovníkom s mládežou 

zručnosti, vedomosti a nástroje na prácu s témami ako udržateľnosť a klimatická zmena a inklúzia použitím holistického 

prístupu, zlepšiť ich facilitačné a líderske zručnosti a podporiť kapacity európskych ekodediniek.

KA153 - Mobility pracovníkov s mládežou
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KA1-Mob. pracovníkov s mládežou

2021-2-SK02-KA153-YOU-

000039476
Learning Upon Shared Knowledge Centrum voľného času Strojárenská Košice A 4 421,00 €

Projekt predkladá Centrum voľného času Strojárenská z Košíc. Hlavným cieľom projektu je zorganizovať študijný pobyt pre 6 

pracovníkov s mládežou z Košického kraja v SNJ Luxemburg  (Národná služba pre mládež), získať poznatky a know-how, ktoré 

by skvalitnili prácu s mládežou v Košickom kraji. Počas 2-dňovej študijnej návštevy plánujú navštíviť 3 mládežnícke centrá 

prevádzkované SNJ Luxembursko, pochopiť, ako je v Luxembursku financovaná práca s mládežou, zdieľať inovatívne metódy 

práce s mládežou SNJ , zažiť inovatívne metódy práce s mládežou v Luxembursku, ktoré by sa potom mohli implementovať v 

Košickom regióne a objavovať možnosti ďalšej spolupráce. 

2021-2-SK02-KA153-YOU-

000040127
Forward to Your Future! STEFANI n.o. Žarnovica A 27 115,00 €

Projekt organizácie Stefani n.o. je Mobilita pracovníkov s mládežou, ktorá bude realizovaná v Novej Bani, 14.07. – 20.07.2022 

pre 30 pracovníkov s mládežou zo 6 krajín (Severné Macedónsko, Holandsko, Srbsko, Turecko, Grécko, Slovensko). Projekt 

aktívne podporuje sociálnu integráciu a zamestnanosť mladých ľudí so zdravotným postihnutím.  Aktivity budú založené na 

metódach neformálneho vzdelávania, kde sa účastníci dozvedia o podstate a použiteľnosti súčasných moderných metód 

neformálneho učenia a systémov pre prácu s mladými ľuďmi so zdravotným znevýhodnením.

2021-2-SK02-KA153-YOU-

000040989
Sloboda mysle Centrum voľného času v Poprade Poprad A 100 970,00 €

Projekt Sloboda mysle je podaný organizáciou CVČ v Poprade v rámci Mobility of youth workers s neformálnou skupinou 

Čučoriedky, Velyky Berezny, Ukrajina, ktorých členovia majú skúsenosti s Erasmus+ a ktorí sa aktívne zaoberajú témou ochrany 

životného prostredia. Projekt trvá 24 mesiacov 1.1.2022 – 31.12.2023. Primárnou cieľovou skupinou sú pracovníci s mládežou, 

ktorí pracujú v rôznych sektoroch a oblastiach s mládežou. Z prieskumov zistili, že pracovníci s mládežou sú fascinovaní 

škandinávskym prístupom k tejto téme. Účastníci oboch organizácií sa budú snažiť navrhovať činnosti spôsobom šetrným k 

životnému prostrediu a podporovať medzi svojimi účastníkmi environmentálne udržateľné a zodpovedné správanie.

2021-2-SK02-KA153-YOU-

000039623
EduLARP SAPLINQ, O.Z. Košice N

2021-2-SK02-KA153-YOU-

000041587
Power of Self-reflection MVO Proxima* Spišská Nová Ves N

2021-2-SK02-KA153-YOU-

000038094
Multi Culturae, Una Coomunication ZIFT Slovakia Košice N

A Projekt navrhnutý na podporenie

R Projekt umiestnený na rezervnú listinu

N Projekt navrhnutý na nepodporenie

Vysvetlenie
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KA1-Participatívne aktivity

Číslo projektu Názov projektu Žiadateľ Obec
Pridelenie 

grantu
Rozpočet Popis Podporeného Projektu

2021-2-SK02-KA154-YOU-000040969 EUdvocate – EU advocacy initiative Združenie za rozvoj mestskej časti Nad jazerom Košice A 59 735,00 €

Projekt EUdvocate – EU advocacy initiative predkladá lokálna organizácia Združenie za rozvoj mestskej časti Nad 

jazerom z Košíc. Projekt predstavuje mládežnícke participatívne aktivty skupiny miestnych mladých ľudí, spoločne 

s miestnym politikom. Ako partner sa zapája organizácia z Bosny a Hercegoviny. Spoločne budú riešiť tému 

euroskepticizmu, vzťahu mladých ľudí k EÚ a eurointegrácie nových krajín. Projekt je v trvaní  od januára 2022 do 

januára 2024. Zahŕňa viacero aktivít, vrátane mobilít mládeže.

2021-2-SK02-KA154-YOU-000040810 4zet: Zisti - Zviditeľni - Založ - Zmeň EDUMA, n.o. Bratislava A 53 000,00 €

Projekt Zisti- Zviditeľni - Založ –Zmeň je zameraný na rozvoj participácie mladých lídrov. Hlavným cieľom projektu 

je motivovať mladých ľudí zo zraniteľných skupín k záujmu o veci verejné a angažovanosti sa, ktorá by viedla k ich 

zmene postojov. Hlavná cieľová skupina sú mladí ľudia z rómskeho prostredia. Aktivity projektu sú zamerané na 

realizáciu diskusií s mládežou z rôznych regiónov, vedenie mládežníckych lídrov simuláciou zakladania 

neformálnych skupín a sprevádzanie mládežníckych lídrov pri zakladaní reálnych neformálnych skupín a 

občianskych združení.

2021-2-SK02-KA154-YOU-000039109 Teens for Town Mladiinfo Dolný Kubín Dolný Kubín A 18 600,00 €

Projekt je predložený organizáciou Mladiinfo Dolný Kubín. Hlavný cieľ projektu je v období 1.1.2022 až 31.12.2022 

podporiť (empower) skupinu mladých ľudí vo veku 13 až 19 rokov, ktorí bývajú alebo študujú v Dolnom Kubíne k 

vytvoreniu demokratickej neformálnej akčnej komunity s pravidelnými stretnutiami a aktivitami pre ostatných 

mladých ľudí v Dolnom Kubíne. Väčšina aktivít sa realizuje v Dolnom Kubíne. Použité metódy sú diskusia, 

prezentácia, rolová hra, krátke školenie, mentoring, koučing, konzultácia, účasť na info podujatiach.  Cieľovou 

skupinous sú účastníci aktivít, najmä mladí ľudia vo veku 12 až 19 rokov, ktorí v Dolnom Kubíne bývajú alebo 

študujú.

2021-2-SK02-KA154-YOU-000039132 Ročný program Sokrates CEEV Živica Bratislava A 54 053,00 €

OZ Živica realizuje ročný vzdelávací program Sokratov inštitút, zameraný na

výchovu mladých lídrov a aktívnych mladých ľudí. Má trvať od januára 2022 do

septembra 2023 - 20 mesiacov. Vzdelávania prostredníctvom workshopov a

prednášok, online aj offline, sa má zúčastniť 20 mladých ľudí. Tí v rámci

vzdelávania vypracujú aj svoj komunitný projekt.

2021-2-SK02-KA154-YOU-000040446 European Student Councils Centrum voľného času Strojárenská Košice A 20 766,00 €

Projekt predkladá Centrum voľného času Strojárenská, ktorého súčasťou je Krajské centrum mládeže . Hlavným 

cieľom projektu je spojiť Európske študentské rady z 5 rôznych krajín (Slovensko, Estónsko, Fínsko, Rumunsko a 

Moldavsko) v termíne od 7.5.2022 - 15.5.2022 v Košiciach.Hlavnými cieľmi projektu sú Spojiť 25 mladých ľudí, 

členov študentských rád z 5 krajín, počas stretnutia si vymieňať skúsenosti, osvedčené postupy a know-how, 

prostredníctvom zdieľania zistiť, ako fungujú rôzne študentské rady z rôznych

krajín a z rôznych škôl (a prostredníctvom toho objavte príležitosti na zlepšenie pre každú študentskú radu, 

vytvoriť strategický plán rozvoja každej zúčastnenej študentskej rady A vypracovať spoločnú akciu, ktorú budú 

realizovať zúčastnené študentské rady

ako výsledok spolupráce. 

KA154 - Aktivity zamerané na participáciu mládeže
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KA1-Participatívne aktivity

2021-2-SK02-KA154-YOU-000041121 Hlas mladých Prešovského kraja Rada mládeže Prešovského kraja Prešov N

2021-2-SK02-KA154-YOU-000037934 Let youth voices be heard EDU 4 U Sečovce N

2021-2-SK02-KA154-YOU-000040642 Mládežnícke parlamenty spoločne Centrum voľného času Včielka Púchov N

2021-2-SK02-KA154-YOU-000040501 Voices of youth from CEE on the Future of Europe Bratislavský inštitút pre politickú analýzu Bratislava N

2021-2-SK02-KA154-YOU-000041107 Prečo musíme viac hovoriť o sexe? Amnesty International Slovensko Bratislava N

A Projekt navrhnutý na podporenie

R Projekt umiestnený na rezervnú listinu

N Projekt navrhnutý na nepodporenie

Vysvetlenie
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KA2-Malé partnerstvá

Číslo projektu Názov projektu Žiadateľ Obec
Pridelenie 

grantu
Rozpočet Popis podporeného projektu

2021-2-SK02-KA210-YOU-000050062
Vzdelávanie mládeže v oblasti inteligentných technológií 

v zelenej mobilite
Virtual Studio spol. s r.o. Lipovec A 60 000,00 €

Zámerom projektu je edukácia mládeže v oblasti inteligentných technológií a ich využitia v zelenej mobilite, ako aj 

samotné šírenie osvety o zelenej mobilite. Hlavnými cieľmi projektu sú zvýšenie znalostí a zručností mládeže v oblasti 

súčasného a budúceho využitia inteligentných technológií v rámci zelenej mobility na Slovensku a vzvýšenie znalostí 

mládeže v oblasti dopadov vyplývajúcich zo zavedenia zelenej mobility do praxe a  šírenie osvety o zelenej mobilite medzi 

mládežou, jej význame pre životné prostredie, a to v súlade s Európskou zelenou dohodou. Projekt predpokladá hodnotné 

výstupy projektu vytvorenie fungujúcej webovej platformy na prevádzkovanie online kurzu o témach inteligentných 

technológii v rámci zelenej mobility, 10 videí na témy inteligentných technológii v rámci zelenej mobility a ich 

publikovanie na vytvorenej webovej platforme, organizácia E-salónov v počte 4 aktivít. Hlavná cieľová skupina sú sú 

študenti stredných priemyselných škôl a študenti vysokých škôl zameraných na dopravu a technické smery ako sú 

informatika, strojárstvo a elektrotechnika. 

2021-2-SK02-KA210-YOU-000049834 ... na ceste k Mužom Mládežnícka organizácia Plusko Bratislava A 60 000,00 €

Projekt je predkladaný predkladaný organizáciou Plusko spolu s českým partnerom Prázdninová škola Lipnice,z.s. Projekt 

sa venuje rozvíjaniu nových inovatívnych vzdelávacích metód a zameriava sa výchovu mladých mužov a ich podporu v 

dozrievaní. Aktivity voľne nadväzujú na doterajšiu činnosť a realizovaný projekt zážitkového kurzu v oblasti dozrievania 

mladých mužov. Cieľom projektu je vytvoriť, otestovať a ďalej šíriť metodiku o téme ako podporovať chlapcov a mladých 

mužov na ceste k dospelosti a zrelosti. Projekt bude realizovaný v spolupráci so školami cez workshopy a ďalšie 

sprievodné aktivity. Aktivity pozostávajú z workshopov na školách, online mužských skupín, víkendového vzdelávania, 

školenia pre učiteľov a pracovníkov s mládežou. Doplnená je tvorba krátkeho filmu a meranie dopadu spojeného s 

tvorbou metodiky.

2021-2-SK02-KA210-YOU-000050787 Beyond Future Skills Budúca Generácia Európy, o.z. Partizánske A 60 000,00 €

Buuduca generácia Europy sa zameriava na vzdelávanie študentov stredných a vysokých škôl  v oblasti osobnostného 

rozvoja prostredníctvom  neformálneho vzdelávania. Pracujú najmä v oblasti kariérneho poradenstva a to 

prostredníctvom dobrovoľníkov a externých partnerov (mentorov) v podpore nadobudnutia zručnosti. Hlavným cieľom 

projektu je zvýšiť kvalitu práce zapojených organizácií budovaním ich kompetencií a zručností. Čiastkovými cieľmi sú 

vyškoliť zástupcov partnerských organizácií v lektorských zručnostiach, vyškoliť zástupcov organizácií vo vybraných 

témach, otestovať nadobudnuté kompetencie zástupcov organizácií v praxi zrealizovaním infosemináru, prednášky, či 

workshopu medzi cieľovou skupinou mladých ľudí. Hlavný cieľ projektu bude dosiahnutý realizáciou profesionálnych 

školení/tréningových kurzov od externých školiteľov - lektorské zručnosti, digitálne kompetencie, duševné zdravie, 

príležitosti nielen na trhu práce. 

2021-2-SK02-KA210-YOU-000050770
#Gamifactory: game-based learning and gamification for 

youth work and education
Impact Games Bratislava A 60 000,00 €

Cieľom projektu je zvýšiť nastavené kompetencie medzi pracovníkmi s mládežou, učiteľmi, rodičmi a vzdelávacími 

inštitúciami v súvislosti s aktívnym využívaním digitálnych technológií pre výučbu hrou a gamifikáciu. Takisto je tento typ 

projektu zameraný na zvýšenie povedomia ohľadom tohto typu výučby a gamifikácii ako takej, v široko-použiteľnom 

prostredí pre oblasť mládeže. Zároveň tento projekt bojuje proti určitým predsudkom, pokiaľ ide o metódy, ktoré sa 

používajú v rámci výučbového procesu na školách. A tretím takým dôležitým cieľom zameranie sa na zvýšenie odborných 

kapacít zamestnancov oboch organizácií.  Aktivitami sú Herné vzdelávacie a gamifikačné tutoriály, Úvod do hernej 

vzdelávacej a gamifikačnej série; Hry a gamifikácia ako budúcnosť vzdelávania - séria digitálnych publikácií; zlepšenie 

používateľských portálov na učenie a gamifikáciu; Impact Games Day; Školenie zamestnancov - SCRUM a marketingové 

výsledky. Výsledky projektu sú zabezpečenie vyššej efektívnosti oboch zapojených organizácií projektu pri realizácii 

vzdelávania pracovníkov s mládežou a učiteľov, činnosti v oblasti herného vzdelávania a gamifikácie,  zvyšovanie 

povedomia pracovníkov s mládežou, mladých ľudí, učiteľov, rodičov a vzdelávacích inštitúcií o pozitívnych vplyvoch hier a 

gamifikácie v rámci výučbového procesu, zlepšenie efektívnosti oboch zapojených organizácii v oblastiach projektového 

manažmentu a marketing konečných používateľov. 

2021-2-SK02-KA210-YOU-000050539 FamilyNet Mládež Ulice Bratislava A 60 000,00 €

Projekt predkladá organizácia Mládež ulice v spolupráci s ASOCIACION NAVARRA NUEVO FUTURO zo Španielska. Hlavným 

cieľom projektu FamilyNet je posilniť kompetencie a odborné kapacity oboch partnerských kapacít v téme poskytovania 

služieb pre deti a mladých ľudí a ich rodiny v kríze priamo v domácom prostredí. Počas 15 mesiacov chcú prostredníctvom 

spolupráce a výmeny know-how zvyšovať kvalitu práce v tejto oblasti, prinášať nové inšpirácie a postupy pri práci s deťmi 

a mládežou v ich prirodzenom

prostredí.
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2021-2-SK02-KA210-YOU-000050982 Rezíliencia hrou Pome s.r.o. Trstená A 60 000,00 €

Cieľom projektu je prvotne spoznať vzájomne metódy práce organizácie Pome a jej partnerov a následne využiť ich v 

rámci tvorby spoločného zážitkového programu na podporu mentálnej odolnosti mladých ľudí. V spolupráci s expertmi 

chce projekt vytvoriť sériu odporúčaní pre lektorov týchto programov, rozvíjať kompetencie zúčastnených organizácií v 

oblasti tvorby zážitkových programov. Využité sú metódy ako je storytelling a arteterapia, prípadne mystery dinner.  

Aktivitami sú study visit v organizáciiCrex, Study visit v organizácii Pome, prieskum medzi mladými ľuďmi na tému ich 

mentálneho zdravia, 4 veľké okrúhle stoly s expertami/odborníkmi, vzdelávacie školenie o zážitkových aktivitách, školenie 

inštruktorov na tému bezpečného prostredia, spoločný dizajn zážitkového programu, spoločné nadnárodné stretnutie, 

workshop pre pracovníkov s mládežou. Výsledkom bude rozšírené portfólio metód zážitkovej pedagogiky na základe 

skúsenosti organizácie Pome a jej partnerov. 

2021-2-SK02-KA210-YOU-000048916
A Part for All - promoting participation of diverse young 

people
Centrum pre výskum etnicity a kultúry Bratislava A 60 000,00 €

Projekt malého partnerstva s názvom A Part for All - promoting participation of diverse young people predkladá 

organizácia Centrum pre výskum etnicity a kultúry, spolu snemeckou organizáciou YES. Je naplánovaný na 18 mesiacov 

(máj 2022 - november 2023). Zámerom je pozdvihnúť participáciu znevýhodnených skupín mládeže. Medzi aktivity patrí 

výskum o participácii, vytvorenie akčných skupín mladých ľudí a tvorba stratégie pre mládež v Bratislave.

2021-2-SK02-KA210-YOU-000050476 Zážitková pedagogika Wachumba ck, s.r.o Martin N 60 000,00 €

2021-2-SK02-KA210-YOU-000047904
Counteract, Reduce and Engage: Actions to Target 

Emerging cyber-bullying problems for young people
TANDEM n.o. Komárno N 30 000,00 €

2021-2-SK02-KA210-YOU-000047911 Art as universal language of integration Bratislavský inštitút pre politickú analýzu Bratislava N 60 000,00 €

2021-2-SK02-KA210-YOU-000048949 Inovácia práce s mládežou v kríze duševného zdravia
Zduženie Informačných a poradenských centier mladých v 

SR
Prievidza N 30 000,00 €

2021-2-SK02-KA210-YOU-000050745 Creative Green Youth Strategy Luminosus, n.o. Veľké Kapušany N 60 000,00 €

2021-2-SK02-KA210-YOU-000050712

Zvýšenie dostupnosti lokálnych coworkingových centier 

pre mladých ľudí/ More inclusive coworking spaces 

towards different groups of young people

KOLABO občianske združenie Bratislava N 60 000,00 €

2021-2-SK02-KA210-YOU-000051299 Digit4All OBČIANSKE ZDRUŽENIE FutuReg Šamorín N 60 000,00 €

2021-2-SK02-KA210-YOU-000050085 Pomoc mladým rodinám od A po Z MC Piškótka Svätý Jur N 60 000,00 €

2021-2-SK02-KA210-YOU-000050108 The Path to the Future: Youth Employment ZIFT Slovakia Košice N 30 000,00 €

A Projekt navrhnutý na podporenie

R Projekt umiestnený na rezervnú listinu

N Projekt navrhnutý na nepodporenie

Vysvetlenie
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KA2-Kooperačné partnerstvá

Číslo projektu Názov projektu Žiadateľ Obec
Pridelenie 

grantu
Rozpočet Popis podporeného projektu

2021-2-SK02-KA220-YOU-

000049538
Storytelling pre Európu EDUMA, n.o. Bratislava A 309 890,00 €

Projekt s názvom Storytelling pre Európu je predkladaný organizáciou EDUMA. Opiera sa o inovatívny, nadčasový a 

inšpiratívny nástroj Online živá knižnica, ktorý využíva storytelling na podporu a rozvoj kompetencií mladých ľudí v 

rôznych sektoroch vzdelávania. Portál obsahuje videovýpovede inšpriatívnych mladých ľudí a pracovníkov s mládežou 

prekonávajúcich prekážky v spoločnosti a metodiky k práci s nimi, webináre k práci so storytellingom a 

nízkomotivovanými skupinami detí, mládeže a ich rodičov, workshopy z využívania Online živej knižnice v 

neformálnom vzdelávaní, aj v školskom prostredí. Projekt je naplnený tromi aktivitami. Prvou aktivitou je komplexná 

inovácia Online živej knižnice v technológiách, jazykovej dostupnosti a rozhraniach pre rôzne cieľové skupiny. Druhou 

aktivitou je tvorba a overenie e-learningového nástroja vzdelávania o storytellingu a v práci so storytellingom. Treťou 

aktivitou je preklad ebookov a metodík do anglického a španielskeho jazyka, spracovanie ebookov do audionahrávok 

vo všetkých jazykov partnerských krajín native speakrami, príprava nových príbehov a metodík práce so príbehmi pre 

využitie v rôznych prostrediach a rôznymi inovatívnymi digitálnymi technológiami. Všetky aktivity budú pilotne 

testované u vybraných cieľových skupín (učitelia, pracovníci s mládežou, zamestnanci HR, žiaci/študenti/mládež 

školskom prostredí, deti/žiaci/mládež so špecifickými prekážkami v učení sa).

2021-2-SK02-KA220-YOU-

000049864
Rainbow Peer Forces SAPLINQ, O.Z. Košice A 187 697,00 €

Projekt kooperačného partnerstva v trvaní 26 mesiacov predložila organizácia SAPLINQ, O.Z. (SK), v projekte figurujú 

5 partneri z SL, ES, RO, BE, CZ. Cieľom projektu je zlepšiť situáciu a životnú úroveň LGBT ľudí s rozvojom a 

implementáciou programov vzdelávania medzi rovesníkmi v oblasti SOGIESC (sexuálna orientácia, rodová identita a 

sociálne začlenenie a nediskriminácia ľudí LGBT). Projekt zahŕňa 3 projektové výstupy. PV č.1 - Analýza posúdenia 

vzdelávacích potrieb, PV č.2 - Príručka pre učiteľov a lektorov v téme mentoringu rovesníkov, PV č.3 - Toolkit pre 

školiteľov a peer lektorov.  5 multiplikačných podujatí a 3 vzdelávacie aktivity. Cieľová skupina projektu sú  

a.)pracovníci s mládežou, učitelia a školskí psychológovia, b.) organizácie pracujúce s mladými ľuďmi v oblasti SOGIE 

c.) mladí ľudia a LGBT aktivisti.

2021-2-SK02-KA220-YOU-

000050550

Virtuálna realita ako podpora ochrany pred vyhorením 

cez neformálne vzdelávanie
Rada mládeže Žilinského kraja Žilina A 206 490,00 €

V projekte sú zapojené partnerské organizácie: SIRIUS Croatia, Petrklíč help, z.s. Czech Republic, IPcko Slovakia. Podľa 

deklarovaných výskumov (Clevelandskej kliniky) svetové udalosti ovplyvnili výchovné metódy rodičov tak, že deti 

generácie Z nemali možnosť vytvoriť si psychickú odolnosť cez vlastné skúsenosti, čo má za následok rýchle nadšenie 

sa na vec a na druhej strane aj rýchle podľahnutie stresu a vyhoreniu. Jedným z riešení z takto vzniknutých situácií je 

vytvorenie podpory pracovníkov s mládežou, ktorí sa venujú výchove a formovaniu mladých lídrov z generácie Z, aby 

ich vedeli viesť k predchádzaniu depresií, stresu, vyhoreniu a iným negatívnym stavom duševného zdravia. K tomu 

môže slúžiť aj zavádzanie nových postupy ako je zavedenie virtuálnej reality do neformálneho vzdelávania. 

Záverečným výstupom bude Konferencia pracovníkov s mládežou " Vyhorenie nie". Výstupom je súbor simulačných 

aktivít vo virtuálnej realite zameraný na predchádzanie stresu a vyhorenia pri práci s mládežou s prípadovými 

štúdiami. Ďalším výstupom bude metodika neformálneho vzdelávania pracovníkov s mládežou zameraná na 

predchádzanie stresu a vyhoreniu u mladých lídrov s využitím simulačných aktivít virtuálnej reality. 

2021-2-SK02-KA220-YOU-

000050759
Young and talented V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže Trstená A 217 335,00 €

Projekt podáva organizácia skúsená v oblasti práce s mládežou, dobrovoľníctvom. , prevádzkuje a centrum na Orave – 

mesto Trstená. S mládežou pracuje v oblasti vzdelávania a výchovy v zmysle svojich aktivít a prevádzkou 

vzdelávacieho a komunitného centra. Partnerské organizácie sú z Litvy a CZ – organizácie neziskové prevádzkujúce 

nízkoprahové centrá, pracujúce dlhoročne s mladými ľuďmi zo znevýhodneného prostredia. Cieľový skupina projektu 

sú mladí ľudia – málo motivovaní, zo znevýhodneného prostredia, pochádzajúcich z vidieckych rodín, rómskych 

komunít a detských domov. Cieľ projektu je zvýšiť kvalitu práce so znevýhodnenou mládežou. Aktivitami projektu sú 

prieskum, vyškolenie pracovníkov s mládežou – 2 mobility zamerané na využitie zážitkovej pedagogiky, testovanie 

vytvorených online toolov a nových nástrojov - Larpov. Výstupmi sú založenie platformy a koučovacie nástroje, e 

learningy a vytvorené nové/upravené nástroje – LARPY upravené pre cieľovú skupinu projektu. 

2021-2-SK02-KA220-YOU-

000050748
Youth 4 Bauhaus CREATIVE INDUSTRY KOŠICE, NO Košice A 241 569,80 €

Projekt Youth4Bauhaus je organizovaný košickou organizáciou Creative Industry KE, ktoré sa zaoberá najmä rozvojom 

mesta v kultúrnej a kreatívnej oblasti. Partnerské organizácie zapojené do projektu sú CollectiveUP, Teatro Circo de 

Braga a Asociatia GEYC. Hlavný zámer projektu je propagácia novej európskej iniciatívy Nový Európsky Bauhaus 

(NEB). Úlohou tejto iniciatívy je budovať krajšie, ekologicky udržateľnejšie mestá, ktoré by boli pohodlnejšie miesto 

na život. Jeden z cieľov projektu je práve predstavenie tejto iniciatívy mladým ľudom a zapojenie ich do procesu 

úpravy miest a do urbanistického rozvoja. Druhotný cieľ je použitie aplikácie Minecraft na simuláciu úpravy mesta, 

niekoľko školiacich blokov, natočenie dokumentárneho filmu a pod.

KA220 - Kooperačné partnerstvá
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2021-2-SK02-KA220-YOU-

000049311

Citizenship Engagement Through Economic Literacy 

Gamification in Adolescents
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Trnava A 133 895,00 €

Projekt Ceteris Paribus predkladá Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave. Partnermi sú univerzita v gréckom Tripolise, 

mládežnícke centrum mesta Celje, bulharská organizácia BADESHTETO SEGA a trnavská organizácia Európsky dialóg. 

Zámerom projektu je vzdelávať mladých ľudí o ekonomickej gramotnosti. Jedným z výstupov bude video hra o 

ekonómii.  Projekt sa venuje ekonomickej gramotnosti ako podmienke občianstva. Ekonomická gramotnosť je v 

uvedenom projekte vnímaná ako  kľúčový nástroj pochopenia sveta okolo nás a pochopenia úloh v demokratických 

procesoch, rozhodovania na úrovni politík. Projekt sa zameriava na oblasť prioritu Digitálne vzdelávanie a Účasť na 

demokratickom živote. Čiastkovými cieľmi sú prepojiť pracovníkov s mládežou s pedagógmi a vybaviť ich 

vzdelávacími materiálmi (príručkou finančného vzdelávania, videohrou v oblasti makro a mikro finančných 

oblastiach), otestovať vytvorené výstupy, vytvorené nástroje prepojiť pre zapojenú cieľovú skupinu mládeže. 

Výstupmi projektu sú zdelávacie materiály, videohra o mikro a makro ekonomických oblastiach – 

finančná/ekonomická gramotnosť a vzájomné súvislosti, príručka o finančnej/ekonomickej gramotnosti ako manuál k 

videohre, diseminačná kampaň pre implementáciu vytvorených nástrojov a vzdelávacie materiály. ktoré  budú v 

jazykoch partnerov.

2021-2-SK02-KA220-YOU-

000051217
Gloria Perpetua ADEL Slovakia Bratislava N

2021-2-SK02-KA220-YOU-

000050602
Street Counselor Mládež Ulice Bratislava N

2021-2-SK02-KA220-YOU-

000050175
Sustainable Funding Masters Mladiinfo Slovensko Bratislava N

2021-2-SK02-KA220-YOU-

000048475
Young Green Tourist OTI SLOVAKIA Nitra N

2021-2-SK02-KA220-YOU-

000048676
Mountains of Memories Outdoor Institute Banská Bystrica N

2021-2-SK02-KA220-YOU-

000049454
Youth Entrepreneurship and Social Responsibility BC Angels s.r.o. Bratislava N

2021-2-SK02-KA220-YOU-

000047952

Electric and electronic MObility Towards youth across 

natiIONs
Občianske združenie NO GRAVITY Bratislava N

2021-2-SK02-KA220-YOU-

000047950
Fight social alienation with dialogue and discussion Bratislavský inštitút pre politickú analýzu Bratislava N

2021-2-SK02-KA220-YOU-

000048509
Our Responsibility - Environmental Sustainability STEFANI n.o. Žarnovica N

2021-2-SK02-KA220-YOU-

000050232

Youth Empowerment in Social Entrepreneurship and 

Circular Economy
Technická Univerzita v Košiciach Košice N

A Projekt navrhnutý na podporenie

R Projekt umiestnený na rezervnú listinu

N Projekt navrhnutý na nepodporenie

Vysvetlenie
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