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ESC30-Projekty solidarity

Číslo projektu Názov projektu Žiadateľ Obec
Pridelenie 

grantu
Rozpočet

Popis Podporeného Projektu

2021-1-SK02-ESC30-SOL-

000036743
Mladí demokrati Slovensko Mladí Demokrati Dúbravica A 6 000,00 €

8 mladých dobrovoľníkov zo spolku Mladí demokrati Slovensko by chcelo prostredníctvom  promovania základných demokratických hodnôt, 

vytvárania príspevkov, debát  a simuláciou Európskeho parlamentu zlepšiť informovanosť a porozumenie spoločenských a politických problémov. 

Cieľová skupina sú mladí ľudia 16-39 rokov. Aktivity budú prebiehať od 09/2021 do 8/2022.

2021-1-SK02-ESC30-SOL-

000036586
Poznávame neznáme

Petržalský mládežnícky parlament - 

skupina prepájanie
Bratislava A 6 888,00 €

 “Poznávame neznáme” je 12 mesačný projekt v oblasti solidarity ktorý zastrešuje Petržalský mládežnícky parlament. Žiadateľom je skupina 5 

dobrovoľníkov ktorí počas štúdia na stredných školách vnímali nedostatok informovanosti ohľadne spoločensky citlivých tém. Projektom chce skupina 

priniesť študentom skúsenosti a informácie o týchto témach prostredníctvom zážitku na workshopoch v prostredí školy, podcastov, a náučných videí, 

záverečnej konferencie. Cieľovou skupinou sú študentov posledných ročníkov základných škôl a prvých dvoch ročníkov stredných škôl v Petržalke. 

Aktivity budú prebiehať od 08/2021 do 08/2022 (oslovovanie škôl, workshopy vedené odborníkmi, tvorba podcastov, videí, konferencia).

2021-1-SK02-ESC30-SOL-

000036510
Ochrancovia riečnej krajiny Združenie Slatinka Zvolen A 6 000,00 €

Cieľom projektu je upozorniť na problematiku miznutia prirodzených riek a iných vodných ekosystémov, aké dopady to má na biodiverzitu týchto 

vodných ekosystémov a krajinu. Na dosiahnutie tohto cieľa budú vytvorené dodatočné výstupy v podobe mediálnej kampane, krátkeho filmu a 

publikácie, kde bude obsiahnutá obsahová náplň projektu. "Ochrancovia riečnej krajiny/Defenders of the riverscape" je špecificky zameraný na 

podporu a propagáciu environmentálnej udržateľnosti, s prepojením na rozvoj digitálnych zručností a digitálnu transformáciu. Jeho hlavnou oblasťou 

záujmu je ochrana a udržateľný spôsob využívania vôd, tiež ochrana biodiverzity a ochrana adaptácia na zmenu klímy. Aktivity smerujú ku zlepšovaniu 

environmentálneho povedomia, ako aj povedomia o tom, prečo je dôležité udržateľné a zodpovedné správanie sa verejnosti.

2021-1-SK02-ESC30-SOL-

000036582
WOKE program WOKE - Ways Of Knowledge Elevation Humenné A 5 000,00 €

“Woke- Ways of Knowledge Elevation” je 10 mesačný projekt v oblasti solidarity neformálnej skupiny 9 dobrovoľníkov, dlhodobo angažovaných do 

rôznych mládežníckych aktivít a spolupr8ce s neziskovými organizáciami na východnom Slovensku. Ich cieľom je zrealizovať vzdelávací program pre 24 

účastníkov vo veku 15-19 rokov počas ktorého môžu rozvinúť svoje digitálne kompetencie a zvýšiť tak svoju zamestnateľnosť v budúcnosti. Zároveň je 

cieľom projektu vytvoriť priestor pre overenie získaných kompetencií v praxi v spolupráci s neziskovými organizáciami v oblasti social media 

marketingu. Aktivitami projektu je nábor, 16 hodnotových webinárov a 16 odborných webinárov a 2 teambuildingy. Cieľovou skupinou sú mladí vo 

veku 15-19 rokov medzi ktorými sú aj účastníci s geografickým znevýhodnením. Sekundárnou cieľovou skupinou je 20 zapojených neziskových 

organizácií. Aktivity budú prebiehať od 09/2021 do 06/2022.

2021-1-SK02-ESC30-SOL-

000035969
Marching Elephants Marching Elephants Žilina A 6 000,00 €

Organizácia Marching Elephants vznikla na jar 2021 a jej hlavným cieľom je vytvoriť kinematické dielo, ktoré ukáže ľuďom novú perspektívu na 

problematiku okolo ľudí s postihnutím. Je to skupina 5 mladých dobrovoľníkov, ktorí majú záujem o zmenu postoja spoločnosti.  Projekt je založený 

hlavne na myšlienke inklúzie, ktorá sa už automaticky spája s empatiou a s podporou slabších ľudí v komunite. Žiadateľ uvádza a deklaruje, ako je 

ťažké odstraňovať predsudky v dnešnej dobe a preto sa rozhodol prostredníctvom navrhovaného projektu podporiť danú myšlienku a vypracovať film. 

Prostredníctvom tohto výstupu - mini filmu by sa medzi verejnosť a mladých ľudí dostali nové a aktuálne informácie o integrácií ľudí s postihnutím, 

čím by sa daná téma viac destigmatizovala. Vyššia informovanosť v spoločnosti by tak viedla k väčšej akceptácií, porozumeniu a inklúzií ľudí s 

postihnutím. Mini film by bol rozšírený medzi čo najväčšie spektrum verejnosti. Zvýšením informovanosti by sa tak vytratili aj niektoré predsudky a 

obavy, vďaka čomu by mala spoločnosť ľahšie prijímať prijímať ľudí s inakosťou a vedieť spolupracovať s nimi.    

2021-1-SK02-ESC30-SOL-

000036301

LIGHT - queer community club at 

Comenius University
LIGHT FiFUK Študentský spolok Sikenica A 6 888,00 €

Projektovú žiadosť predkládá LIGHT FiFUK Študentský spolok a jej hlavnou témou je problematika LGBTQIA+/queer komunity na Slovensku. Medzi 

hlavné ciele projektu patrí podpora rovnosti a rozvoj komunity. Trvanie projektu je 12 mesiacov.

ESC 30 - Projekty v oblasti solidarity
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ESC30-Projekty solidarity

2021-1-SK02-ESC30-SOL-

000035938
Sympózium 2021 Barbora Müllerová Žilina A 2 388,00 €

Projekt s názvom Sympózium 2021 je solidárnym projektom predkladaný neformálnou skupinou v trvaní 3 mesiace od 15.08.2021 do 14.11.2021 v 

meste Žilina. Cieľom projektu je zorganizovanie trojdňového podujatia s názvom Sympózium, ktoré sa venuje prepájaniu mladých ľudí, vrátane skautov 

na rôznorodé témy s obsahom neformálneho vzdelávania a poskytnutia priestoru diskusie s odborníkmi a tiež navzájom. Program uvedeného 

podujatia tvoria rôznorodé prednášky, diskusie a workshopy na aktuálne témy, ktoré zahŕňajú oblasť politických tém, enviromentálnu oblasť a 

udržateľnosť, menšiny, práva žien, utečeneckú krízu, LGBT+ oblasť, cestovanie, kultúru, archeológiu, filmový kvíz, výber povolania a kariéra, história, 

medicína a iné. Projekt obsahuje zapojenie kouča. 

2021-1-SK02-ESC30-SOL-

000036656

Permakulturou a s pracou s drevom k 

lepsiemu zivotu na lazoch
Pospolitosť pre harmonický život Pliešovce A 8 142,00 €

Projektová žiadosť od predkladateľa Pospolitosť pre harmonický život je zameraná na udržateľný životný štýl využívaním permakultúry a naučením sa 

stolárskych prác. Miestni obyvatelia tak skrášlia a zvýšia životnú úroveň vo svojej komunite spôsobom rešpektujúcim životné prostredie.

2021-1-SK02-ESC30-SOL-

000036715
Wear the StreetArt !

PREMENA - ZDRUŽENIE UMELCOV V 

ZAJEŽOVEJ
Pliešovce A 6 888,00 €

OZ PREMENA - ZDRUŽENIE UMELCOV V ZAJEŽOVEJ  predložila solidárny projekt, ktorý  pripravila neformálna skupina mladých umelcov zo Zaježovej a 

okolia. Projekt reaguje na potreby skupiny mladých umelecov, ktorí túžia po umeleckom sebavyjadrení a vybudovaní zdielanej tvorivej dielne. Snahou 

realizátorov je používať inovatívne a kreatívne metódy prenosu štýlu grafitti do úžitkových foriem pri úprave a recyklácií použitých odevov.

2021-1-SK02-ESC30-SOL-

000036724
Green dance Harlekýn Nižná N 0,00 €

2021-1-SK02-ESC30-SOL-

000036803
Reštart

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

mládeže
Trstená N 0,00 €

2021-1-SK02-ESC30-SOL-

000036231
DIGI Harlekýn Nižná N 0,00 €

2021-1-SK02-ESC30-SOL-

000036932
THERAPY OF TOGETHERNESS

Spoločnosť na pomoc osobám s 

autizmom
Bratislava N 0,00 €

2021-1-SK02-ESC30-SOL-

000036436
Spolu v solidarite Občianske združenie Pre otvorenú myseľ Spišská Nová Ves N 0,00 €

2021-1-SK02-ESC30-SOL-

000036625
Mission possible Neformálna skupina Eben Youth Veľké Úľany N 0,00 €

2021-1-SK02-ESC30-SOL-

000036430
Na východe nie si sám! Aetos Dvorianky N 0,00 €

2021-1-SK02-ESC30-SOL-

000036671
Ekológia a. ochrana prírody Slovenský skauting, 82.zbor Polaris Sereď Sereď N 0,00 €

A Projekt navrhnutý na podporenie

N Projekt navrhnutý na nepodporenie

Vysvetlenie

Strana 3



ESC 50 - Značka kvality

ESC 50 - Značka kvality

Číslo projektu Názov projektu Žiadateľ Obec
Pridelenie 

grantu
Rozpočet Popis podporeného projektu

2021-1-SK02-ESC50-002771 - ARTKRUH Prenčov A -

ARTKRUH je občianske združenie so sídlom v Prenčove, ktorého účelom je podpora harmonického spolužitia s prírodou a ochrana a rozvoj tradičných hodnôt v súlade s 

kultúrnym dedičstvom a prírodou krajiny.

Cieľom aktivít organizácie je prispievať k miestnemu a regionálnemu rozvoju a udržateľnosti. Hlavnou cieľovou skupinou organizácie je mládež, cieľom je motivovať ich k 

aktívnemu, tvorivému a udržateľnému životnému štýlu na vidieku.

Organizácia bude v rámci Značky kvality hosťovať 4 dlhodobých dobrovoľníkov a 25 dobrovoľníkov v rámci dobrovoľníckych tímov. 

2021-1-SK02-ESC50-002773 - Pôtoň Bátovce A -

Občianske združenie Pôtoň pôsobí v obci Bátovce. Pôtoň je nezávislým profesionálnym divadlom, ale zároveň umeleckým a kultúrnym centrom so širokým portfóliom 

projektov a aktivít, ktoré

realizuje na lokálnej, národnej aj medzinárodnej úrovni. Netradične, ale účelovo pôsobí na periférii, na slovenskom vidieku, kde sa svojou činnosťou snaží rozvíjať kultúrny 

a intelektuálny život obyvateľov. Postupne buduje zo zanedbaného bývalého kultúrneho domu v Bátovciach moderné centrum súčasnej kultúry a umenia na slovenskom 

vidieku, aby oslovilo a zapájalo cieľové skupiny, ktoré nie sú bežným adresátom pre aktivity umeleckých organizácii. Pôtoň dlhodobo stavia mládež do centra svojej 

pozornosti. Svojimi aktivitami prispieva k rozvoju kritického myslenia,

empatie, prosociálneho a občianskeho správania.

Organizácia bude hosťovať 2 dlhodobých dobrovoľníkov a 15 dobrovoľníkov v rámci dobrovoľníckych tímov. 

2021-1-SK02-ESC50-002774 - S láskou pre radosť Košice A -
Organizácia S láskou pre radosť z Košíc má expertízu v pedagogike a vývoji dieťaťa v predškolskom zariadení pri využívaní Montessori prístupu a aplikovania metód tejto, 

dnes už svetoznámej, pedagogiky do praxe. Spoznanie využívaných metód, prístupu, hodnôt a postojov organizácia ponúkne objaviť v rámci dobrovoľníckej služby 

hosťovaným dobrovoľníkom. Organizácia bude vo svojom zariadení v rámci Značky kvality hosťovať 2 dlhodobých dobrovoľníkov. 

2021-1-SK02-ESC50-002775 -
A4 - Asociácia združení pre súčasnú 

kultúru
Bratislava A -

A4 – Asociácia združení pre súčasnú kultúru je nezávislé, nekomerčné centrum pre súčasnú

kultúru v centre mesta Bratislavy. Orientuje sa na tvorbu, prezentáciu a vzdelávanie v dnešných formách divadla, tanca, hudby a filmu, súčasnej vizuálnej kultúry a umenie 

nových médií. A4 má priestor na predstavenie pre približne 250 ľudí a priestor na menšie udalosti napríklad semináre, workshopy, diskusie a premietania. 

V rámci dobrovoľníckych aktivít organizácia pomôže mladým ľuďom rozvíjať a zdieľať svoje zručnosti pomocou neformálneho vzdelávania v špecifickej oblasti ich záujmu. 

organizácia bude v rámci Značky kvality hosťovať 5 dlhodobých a 5 krátkodobých dobrovoľníkov.  

2021-1-SK02-ESC50-002777 - INEX Slovakia-Občianske združenie Bratislava A -

Organizácia Inex, o.z.  je stabilná organizácia s dlhoročnými skúsenosťami, aj v oblasti hosťovania dobrovoľníkov. Organizácia má sídlo v Bratislave, Petržalke, kde 

dobrovoľníci vykonávajú vzdelávaciu a nosnú časť aktivít. 

INEX má vytvorené partnerstvo s organizáciami pracujúcimi s mládežou (školy, SPOSA, o.z. SLATINKA), v týchto partnerských organizáciách vykonávajú workcampy a iné 

zaujímavé aktivity. Činnosť organizácie je postavená na prvkoch solidarity a možnosti osobného rastu a vzdelávania, čo je žiadúce pre značku kvality. 

Organizácia má vytvorený systém, kedy cyklicky zabezpečí aktivity pre 3 dlhodobých dobrovoľníkoch.  

2021-1-SK02-ESC50-002778 - BDC Bratislava A -

Organizácia Bratislavské dobrovoľnícke centrum (BDC) sa venuje prepájaniu dobrovoľníkov a dobrovoľníčky s organizáciami v Bratislave, prípadne v Bratislavskom kraji. 

Činnosť organizácie sa venuje podpore dobrovoľníctva, prepájaniu záujemcov o dobrovoľníctvo, poskytujú taktiež konzultácie a poradenstvo v témach manažmentu 

dobrovoľníkov a dobrovoľníčok pre mimovládne organizácie. Organizácia BDC má predchádzajúce dlhodobé skúsenosti s dobrovoľníkmi, v ich podpore a hosťovaní. 

Žiadosť o udelenie Značky kvality žiada v rámci hosťovania v 10 lokalitách v 6 rôznych aktivitách ako vedúca organizácia. Bratislavské dobrovoľnícke centrum bude 

hosťovať 3 krátkodobých a 3 dlhodobých dobrovoľníkov. Detské centrum Hlavička a Rodinné centrum KRTKO obdržali značku kvality nedávno a adekvátne napĺňajú ciele a 

pravidlá programu. Detské centrum Hlavička bude hosťovať 1 dobrovoľníka, Rodinné centrum KRTKO bude hosťovať 1 dobrovoľníka.  Organizácia Ulita pracovala 

preukázala schopnosť adekvátne hosťovať  1 dobrovoľníka. Organizácia Mládež ulice preukázala taktiež  schopnosť adekvátne hosťovať  1 dobrovoľníka. Organizácia 

BRATISLAVA TOURIST BOARD v minulosti spolupracovala s žiadateľskou organizáciou a má isté skúsenosti s prácou s dobrovoľníkmi v rámci programu. Organizácia 

preukázala motiváciu prijať dobrovoľníkov aj na dlhšiu dobu, avšak počas návštevy organizácie BRATISLAVA TOURIST BOARD a BDC sa preukázalo, že organizácia bude 

hosťovať dve krátkodobé mobility v spolupráci s BDC a nie na plný úväzok. Preto odporúčame túto organizáciu vyradiť zo zoznamu hostiteľských miest, lebo dobrovoľníci 

spolupracujúci v tejto organizácii budú priamo zapojený do aktivít organizácie BDC a ich dobrovoľníckeho programu. Štátna ochrana prírody  je schopná hosťovať žiadaný 

počet 2 dobrovoľníkov. Environmentálna poradňa Studnička v minulosti čiastočne spolupracovala s BDC, jej aktivity sú nedostatočné na hosťovanie 1 dobrovoľníka. 

DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie poskytuje adekvátne aktivity na hosťovanie 1 dobrovoľníka. Múzeum židovskej kultúry poskytuje adekvátne aktivity na hosťovanie 

1  dobrovoľníka. 

2021-1-SK02-ESC50-002779 - SAPLINQ, O.Z. Košice A -

Organizácia žiadajúca udelenie Značky kvality- SAPLINQ, o.z pôsobí na troch úrovniach a to vzdelávanie na európskej úrovni, komunitné vzdelávanie a poradenská činnosť 

v centre Prizma v Košiciach a zároveň každoročne organizuje festival Pride. Na lokálnej úrovni spolupracujú s RCM, Rada mládeže Košického kraja, Rada mládeže 

Prešovského kraja, Tabačka, Kino Úsmev.

Organizácia bude hosťovať dobrovoľníkov počas 3 rokov v rámci dobrovoľníckych tímov a to nasledovne: 1. rok 10 dobrovoľníkov, 2.rok 15 dobrovoľníkov, 3.rok 20 

dobrovoľníkov. V rámci individuálneho dobrovoľníctva bude organizácia hosťovať 1. rok 6 dobrovoľníkov, 2. rok 7 dobrovoľníkov, 3. rok 8 dobrovoľníkov.
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ESC 50 - Značka kvality

2021-1-SK02-ESC50-002776 - Truc sphérique Žilina N -

A Projekt navrhnutý na podporenie

N Projekt navrhnutý na nepodporenie

Vysvetlenie
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