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Číslo projektu Názov projektu Žiadateľ Kraj Rozpočet Popis podporeného projektu

2019-2-SK02-ESC11-002214 Out of the shell BDC Bratislavský kraj 9 845,00 €

Projekt predkladá bratislavská BDC (koordinujúca organizácia), vysielajúcou organizáciou je nemecký partner 

a hostiteľské miesto zabezpečí Ulita, organizácia, ktorá pracuje v Petržalke na Kopčianskej ulici, kde sa venuje 

vylúčenej komunite mladých ľudí, ktorí žijú v horších a menej podnetných podmienkach, ako ich rovesníci. 

Dobrovoľník, ktorý má pôsobiť v Ulite bude pracovať práve s touto komunitou mladých ľudí, zároveň bude 

pomáhať Ulite s propagačnými a administratívnymi prácami a aktivity bude mať obohatené o prácu s malými 

deťmi v peržalskej škôlke (tu už nejde o aktivitu Ulity). Ciele projektu sú podporiť osobnostný rozvoj 

dobrovoľníka a nadobudnutie nových kompetencií, prispieť k rozvoji služieb Ulity, propagovať dobrovoľníctvo 

na stredných školách, budovať interkultúrne porozumenie.

2019-2-SK02-ESC11-002165 Build your own house ARTKRUH Banskobystrický kraj 39 555,00 €

Projekt s názvom "Build your own house" predkladá občianske združenie ART KRUH, ktoré vzniklo v roku 

2004 a je združením umelcov, remeselníkov, tvorivých a bežných ľudí. Cieľom organizácie je zachovanie a 

rozvoj tradičných hodnôt v oblasti kultúry, remesiel a umenia. Hlavnou cieľovou skupinou je mládež (ale aj 

dospelí a deti), na ktorú sa zameriavajú s cieľom ich motivovať k aktívnemu, kreatívnemu a udržateľnému 

životnému štýlu na vidieku. Cieľovou skupinou sú ľudia vo veku od 18 do 30 rokov v počte - 4 ľudia zo 

Španielska, Talianska, Portugalska a Francúzska. Cieľom je budovanie ekologického domu s využitím rôznych 

miestnych prírodných materiálov, permakultúra, podpora vzdelávania v miestnej komunite (neformálne 

vzdelávanie, angličtina), rozvoj komunitnej práce.

2019-2-SK02-ESC11-002159 Make a difference - give the dignity Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku Bratislavský kraj 25 700,00 €

Dobrovoľnícky projekt s názvom Make a difference - give the dignity je predkladaný organizáciou Evanjelická 

diakonia ECAV na Slovensku so sídlom v Bratislave v trvaní 14 mesiacov od 1.8.2019 do 30.9.2020. Cieľom 

projektu je hosťovať 2 dobrovoľníkov v organizácií Stredisko Evanjelickej Diakonie v Bratislave z partnerskej 

organizácie Living Hope z Ukrajiny, mesta Odessa. Organizácia Evanjelická diakónia na Slovensku sa venuje 

poskytovaniu sociálnych služieb rôznym cieľovým skupinám. Jedným z týchto služieb je aj Stredisko 

Evanjelickej Diakonie - Zariadenie pre seniorov. Hlavnými činnosťami dobrovoľníkov sú aktivity so seniormi 

zamerané na ich rozvoj, voľný čas, organizovanie kultúrnych a neformálnych aktivít pre seniorov. 

2019-2-SK02-ESC11-002200 Mládež bez predsudkov SAVIO o.z. Bratislavský kraj 7 600,00 €

Projekt s názvom ”Mládež bez predsudkov” je dobrovoľnícky projekt koordinujúcej organizácie SAVIO o.z. 

ktorý odpovedá na potrebu inklúzie, zvyšovania tolerancie voči iným kultúram a prevencie xenofóbie. Má za 

cieľ zvýšiť povedomie o východných kultúrach, islame a odbúravanie predsudkov prostredníctvom 

medzikultúrneho a medzináboženského dialógu. Hosťujúca organizácia privíta dve dobrovoľníčky z 

Azerbajdžanu, ktoré zorganizujú 5 prezentácií v mládežníckych centrách po Slovensku a ktoré sa budú 

pravidelne zúčastňovať aktivít v dvoch mládežníckych centrách v Bratislave počas 4 mesiacov.

2019-2-SK02-ESC11-002213 Space for Culture 2019 A4 - ASOCIACIA ZDRUZENI PRE SUCASNU KULTURU Bratislavský kraj 39 300,00 €

Projekt "Space for Culture 2019" je dobrovoľníckou aktivitou, do ktorej budú zapojení 4 dobrovoľníci (1 ES, 2 

FR, 1 DE) a partnerské organizácie z uvedených krajín a hostiteľskou organizáciou je A4 - Asociácia združení 

pre súčasnú kultúru. Dobrovoľníci budú priamo zapojení do aktivít organizácie, s ktorou majú predošlé 

skúsenosti. Všetky dobrovoľné aktivity budú trvať 365 dní.

2019-2-SK02-ESC11-002151 Make a difference INEX SLOVAKIA-OBCIANSKE ZDRUZENIE Bratislavský kraj 27 235,00 €

Do projektu sa zapoja traja dobrovoľníci zo Španielska, Grécka a Francúzska, nakoľko projektovými partnermi 

budú Concordia France (Francúzsko), ELIX (Grécko) a Cocat (Španielsko). Projekt „ Make a difference“ sa 

uskutoční na Slovensku, v Bratislave v období od 1.2.2020 do 31.12.2020. Dobrovoľníci budú hosťovať najmä 

v kancelárii organizácie INEX Slovakia, ale počas projektu sa budú zúčastňovať aj aktivít na rôznych miestach 

Slovenska.

2019-2-SK02-ESC11-002212 Little seeds for Solidarity BDC Bratislavský kraj 9 775,00 €

Dobrovoľnícky projekt "Little seeds for Solidarity" bude realizovať organizácia Bratislavské dobrovoľnícke 

centrum po dobu 18 mesiacov od 1.08.2019 do 31.1.2021. Do projektu je zapojená organizácia z Nemecka, z 

ktorejh príde jeden dobrovoľník a jedna organizácia zo Slovenska, ktorá bude dobrovoľníka z väčšej časti 

hosťovať. Cieľom projektu je propagácia dobrovoľníctva a solidarity v materskej škôlke i v iných aktivitách 

žiadateľa. Dobrovoľnícka aktivita má trvať 12 mesiacov.
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2019-2-SK02-ESC11-002166 Dobrovoľníctvom k solidarite Centrum dobrovoľníctva n.o. Banskobystrický kraj 24 509,00 €

Projekt predkladá Centrum dobrovoľníctva z Banskej Bystrice, ktoré chce hosťovať po dobu jedného roka 

dvoch dobrovoľníkov - z Portugalska a Talianska. Tí majú vykonávať aktivity súvisiace s dobrovoľníckymi 

projektami, ktoré fungujú stabilne v organizácií, budú pripravovať oslavu dňa dobrovoľníctva, propagovať 

ESC, realizovať interkultúrne akcie a pripravovať týždeň dobrovoľníctva. Prostredníctvom zrealizovaného 

projektu chce žiadateľ "vplývať na interkultúrne vzdelávanie dobrovoľníkov tým, že vytvorí prostredie na 

vzájomné spoznávanie ľudí a kultúr, podporí rešpekt a solidaritu. Dobrovoľníci porozumejú pojmu 

spoločenská zodpovednosť prostredníctvom zrealizovaných aktivít pre komunitu a v spolupráci s miestnymi 

MVO a iniciatívami. Prostredníctvom profesionálneho rozvoja a vedenia získajú vedomosti a kompetencie 

potrebné pre ich pracovný život. Nadobudnú alebo upevnia postoje ako tolerancia, adaptabilita a líderstvo. 

Toto všetko ich posilní a pripraví na profesionálny život a zlepší kvalitu ich osobného života, ukáže im 

smerovanie do budúcnosti. Na komunitu a spoločnosť bude projekt vplývať prostredníctvom vytvárania 

príležitostí participovať na aktivitách projektu a verejných podujatiach organizovaných vďaka participácii 

dobrovoľníkov.

2019-2-SK02-ESC11-002157 Insight of Siberian student life Mladiinfo Dolný Kubín Žilinský kraj 18 018,00 €

Dobrovoľnícky projekt Insight of Siberian student life je predkladaný mimovládnou organizáciou Mladiindo 

Dolný Kubín so sídlom v Dolnom Kubíne. Projekt je v dĺžke trvania 24 mesiacov od 1.8.2019 do 31.7.2021. 

Zámerom projektu je vyslať dvoch slovenských dobrovoľníkov do Center for socio-professional volunteering 

of Tomsk State University v meste Tomsk, Rusko. Trvanie dobrovoľníckeho pobytu je 10 mesiacov, od 

1.9.2019 do 30.6.2020, koordinujúcou organizáciou je SFERA.  

2019-2-SK02-ESC11-002158 Dobrovoľníctvo KNM Slovak Youth for Traveling, Education and Volunteering Žilinský kraj 22 539,00 €

"Dobrovoľníctvo KNM” je 12-mesačný projekt mládežníckej organizácie SYTEV, ktorého cieľom je hostiť 2 

dobrovoľníkov z Estónska a propagovať tak dobrovoľníctvo a solidaritu v regióne Kysuce. Dobrovoľníci 

dostanú priestor zapojiť sa do aktivít s mládežou, deťmi aj dospelými v komunite a týmito aktivitami ju 

posilniť, šíriť neformálne vzdelávanie, dobrovoľníctvo a priniesť interkulturalitu.

2019-2-SK02-ESC11-002207 Cultural space in between east and west Truc sphérique Žilinský kraj 22 276,00 €

Dobrovoľnícky projekt "Cultural space in between east and west" bude realizovať organizácia Truc Sphérique 

po dobu 15 mesiacov od 15.9.2019 do 14.12.2020. Do projektu sú zapojené organizácie z Holandska a 

Kosova, z ktorých príde po jednom dobrovoľníkovi. Dobrovoľnícke aktivity zahŕňajú podieľanie sa na chode 

kultúrneho centra Žilina Stanica-Záriečie. Cieľom je propagácia moderného umenia a prezentácia rôznych 

kultúr. V projekte je zapojená téma východ - západ, ktorá má byť spracovaná na základe skúsenosti 

dobrovoľníkov a ich krajín. Obe dobrovoľnícke aktivity majú trvať 12 mesiacov.

2019-2-SK02-ESC11-002187 Candle for dignity Forum zivota o.z. Bratislavský kraj 0,00 €

2019-2-SK02-ESC11-002223 Detský lesný klub a komunitná škola Občianske združenie Zaježová Banskobystrický kraj 0,00 €

2019-2-SK02-ESC11-002184 Kultúrne centrum Malý Berlín 2019/2020 Publikum.sk Trnavský kraj 0,00 €

Strana 3



ESC12_13-Dobrovoľ. partnerstvá

Číslo projektu Názov projektu Žiadateľ Kraj Rozpočet Popis podporeného projektu

ESC 12 / 13 - Dobrovoľnícke partnerstvá
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ESC21-Stáže a umiestnenia

Číslo projektu Názov projektu Žiadateľ Kraj Rozpočet Popis podporeného projektu

ESC 21 - Stáže a pracovné umiestnenia
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ESC31-Projekty solidarity

Číslo projektu Názov projektu Žiadateľ Kraj Rozpočet Popis Podporeného Projektu

2019-2-SK02-ESC31-002232 Spoločne Harlekýn Žilinský kraj 7 838,00 €

Projekt "Spoločne" prináša integračné prvky a zapája mladých ľudí s nedostatkom príležitostí. Projekt umožní 5 mladým dobrovoľníkom z regiónu Hornej 

Oravy pomocou neformálneho vzdelávania rozvíjať svoje kompetencie. Získané zručnosti budú následne rozvíjať pomocou rôznych aktivít, pre mladých 

ľudí a tak

budú napĺňať myšlienku solidarity.

2019-2-SK02-ESC31-002236 Homeless is more Homeless is more Košický kraj 3 000,00 € Predloženým projektom chce skupina mladých ľudí priniesť rôzne formy pomoci pre ľudí bez domova v Košiciach. Plánujú vytvoriť skupinu dobrovoľníkov 

a v bezpečnom priestore vytvárať kultúrne aktivity. Hlavným cieľom je prispieť k zmenám postoja a hodnôt mladých ľudí.

2019-2-SK02-ESC31-002233 Show your talent Neformálna skupina SYT TEAM Trenčiansky kraj 6 888,00 €

Projekt v oblasti solidarity pod názvom Show your talent bude realizovať SYT TEAM - neformálna skupina 5 mladých ľudí. Projekt bude prebiehať od 

augusta 2019 do júla 2020. Cieľom projektu je poskytnúť na báze dobrovoľnosti 32 žiakom 2 stredných škôl prístup neformálneho vzdelávania, možnosti 

realizovať svoj vlastný projekt a poskytnúť mentoring pre každého z nich. Zámerom projektu sú mladí ľudia (študenti), ktorí poznajú svoje silné a slabé 

stránky, vedia po čom túžia a kam mieria. Pre cieľovú skupinu bude zrealizované dlhodobé rozvojové vzdelávanie prostredníctvom workshopov, 

víkendoviek a záverečnej konferencie. Zároveň študenti zrealizujú vlastný tímový miniprojekt a zažijú osobný mentoring. 

2019-2-SK02-ESC31-002215 EKO Veronika Gercakova Prešovský kraj 6 888,00 € Projekt "EKO" prekladá neformálna skupina mládeže z Vyšných Ružbách so zámerom prispieť k ochrane a tvorbe životného prostredia v obci (odstránenie 

čiernych skládok, výsadba stromčekov, spevnenie brehov potoka) a zlepšiť postoje miestnej komunity s ohľadom na ochranu životného prostredia.

2019-2-SK02-ESC31-002225 Podpora ekosystému EkoGrob  Trnavský kraj 6 000,00 € Predložený projekt s názvom "Podpora ekosystému" si kladie za cieľ zlepšiť stav životného prostredia vo Veľkom Grobe. Prostredníctvom navrhnutých 

aktivít priamym zásahom do životného prostredia, no taktiež edukáciou v tejto oblasti.

2019-2-SK02-ESC31-002180
Vedecké workshopy zamerané na zdravie a zdravý 

životný štýl
George Science, o.z. Nitriansky kraj 6 888,00 €

Hlavným cieľom tohto navrhovaného projektu "Vedecké workshopy zamerané na zdravie a zdravý životný štýl" bude pomocou metód neformálneho 

vzdelávania, formou vedeckých workshopov získať pre danú cieľovú skupinu (mládež) vedomosti o zdraví, životnom štýle, zložení a hodnote potravín. 

Cieľom je aj šírenie osvety a zároveň pokúsenie sa zmeniť zaužívané spôsoby v oblasti zdravia, zdravej výživy už u mladších ľudí. Do projektu budú zapojení 

starší študenti (16 - 19 rokov), ktorí budú zároveň lektormi a budú viesť samotné odborné workshopy. Účastníci projektu si zlepšia prípravu na profesijný 

a občiansky život. Naučia sa progresívne riešiť východiskovú situáciu. Naučia sa na základe vlastnej iniciatívy navrhovať a rozvíjať projekty v oblasti 

solidarity, ktoré sú totožné s európskou hodnotou.

2019-2-SK02-ESC31-002237 Nesedíme. Prinášame. V.I.A.C. - INSTITUT PRE PODPORU A ROZVOJ MLADEZE Žilinský kraj 6 000,00 €

Projekt v oblasti solidarity predkladá OZ VIAC v mene neformálnej skupiny mladých ľudí z Popradu. Projekt reflektuje potrebu mladých ľudí, ktorí nemajú 

zmysluplné možnosti tráviť voľný čas. Hlavným cieľom je rozhýbať mladých ľudí z okolia, aby začali byť aktívni, aby sa začali stretávať a tráviť svoj čas 

zmysluplne, tak aby to viedlo k ich rozvoju. Cieľovou skupinou sú mladí ľudia z Popradu, vo veku od 14 – 20 rokov, pre ktorých skupina mladých ľudí chce 

organizovať pravidelné aktivity ( napr. Herné večery, Diskusie so zaujímavými hosťami, Challenge tímov ) v dohodnutom pastoračnom centre, ktoré chcú 

pretvoriť na priestor pre stretávanie sa mládeže.

2019-2-SK02-ESC31-002241 Zážitkové vzdelávanie matematiky a fyziky P - MAT, n.o. Bratislavský kraj 6 888,00 €

Projekt v oblasti solidarity predkladá skupinka mladých ľudí, ktorá pôsobí v organizácii P-MAT v Bratislavskom kraji. Cieľom projektu je priniesť 

neformálne vzdelávanie v oblasti matematiky a fyziky do Trnavského kraja. Do projektu budú zapojení mladí dobrovoľníci, ktorí budú pripravovať 

vzdelávaco-zážitkové aktivity pre deti a mládež. Medzi plánované aktivity patrí Festival - Trnava sa vzdeláva, zážitkové dni na školách, matematická súťaž 

Matboj, Pikopretek a i. Súčasne bude zabezpečená sociálna inklúzia detí a mládeže so slabšími sociálnymi zručnosťami v rámci nových komunít. Do 

projektu budú zapojené základné školy a gymnáziá. Do projektu bude zapojený aj kouč. Trvanie projektu je 12 mesiacov.

2019-2-SK02-ESC31-002227 Kreatívna recyklácia v obci Lomnička Henrich Ulbrich Prešovský kraj 6 000,00 €

Projekt v oblasti solidarity s názvom Kreatívna recyklácia v obci Lomnička trvajúci 12 mesiacov predkladá neformálna skupina mladých ľudí z Popradu. 

Cieľom projektu je najmä šírenie iného pohľadu na odpad v spojení s prácou s deťmi a učiť ich enviromnetálnej výchove. Projekt reaguje na problém obce, 

kedže je silne znečistená odpadkami. Kreatívna recyklácia je hravé riešenie problému s nadmerným odpadom. Projekt sa má realizovať na ZŠ v obci 

Lomnička pre žiakov vo veku 9 -11 rokov. Navrhovanými aktivitami sú kreatívne workshopy recyklácie a separovania odpadkov realizované dobrovoľníkmi 

a samotnými deťmi, kde ich budú učiť ako vytvoriť upcyklované produkty t.j. veci, ktoré sa dajú opätovne použiť.

2019-2-SK02-ESC31-002230 Zazelenaj! EcoKemp Košický kraj 6 000,00 €

Projekt v oblasti solidarity s názvom Zazelenaj! v dĺžke trvania 12 mesiacov od 1.8.2019 do 31.7.2020 je predkladaný skupinou mladých ľudí s názvom 

EkoKemp. Sú to študenti biológie UPJŠ v Košiciach. Cieľom projektu je vzdelávanie a zvyšovanie povedomia o ochrane životného prostredia. Chcú priblížiť 

verejnosti svet rastlín a stromov a zároveň pomôcť s výsadbou stromčekov a informovaním verejnosti o znečisťovaní a poškodzovaní prírody. Aktivitami 

projektu sú realizácia odborných prednášok a workshop s témami ako sú sadenie stromov a starostlivosť o záhony a hlavne výsadba stromčekov v areáli 

ZOO Košice. Partnerom je ZOO, Botanická záhrada UPJŠ Košice a Centrum voľného času.

2019-2-SK02-ESC31-002235 outsight outsight Košický kraj 6 000,00 €
Projekt „outsight“ predkladá mládežnícka organizácia outsight, ktorá chce po získaní priestorov na košickom sídlisku organizovať klubovú činnosť pre 

sídliskovú mládež s cieľom naučiť ich tráviť čas zmysluplne.

ESC 31 - Projekty v oblasti solidarity
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ESC31-Projekty solidarity

2019-2-SK02-ESC31-002190 Community 4 freestyle, freestyle 4 community ENJOY THE RIDE Košický kraj 0,00 €

2019-2-SK02-ESC31-002229 Príroda tam kde žijeme Občianske združenie Vlk, ktorý nikdy nespí Prešovský kraj 0,00 €

2019-2-SK02-ESC31-002238 Neodmietni svojho JOBsa HANS Bratislavský kraj 0,00 €

2019-2-SK02-ESC31-002239 Klubovňa Autíčko Slovak Youth for Traveling, Education and Volunteering Žilinský kraj 0,00 €

2019-2-SK02-ESC31-002228 Rozvoj CHKO Poľana Nikola Sekeresova Banskobystrický kraj 0,00 €

2019-2-SK02-ESC31-002231 Aj my sme tu OZ Koníček bez bariér Banskobystrický kraj 0,00 €

2019-2-SK02-ESC31-002240 Peers! Let´s enjoy old memories! Sophia Košický kraj 0,00 €

2019-2-SK02-ESC31-002226
Obnova a sprístupnenie cintorína na Nitrianskej ulici v 

Trnave
DANTE  Trnavský kraj 0,00 €

2019-2-SK02-ESC31-002224 ĽUDOMIL KEMP Prešovský kraj 0,00 €

2019-2-SK02-ESC31-002150 NeFormal EduEra Košický kraj 0,00 €

2019-2-SK02-ESC31-002172 Buď Borec! EduEra Košický kraj 0,00 €

2019-2-SK02-ESC31-002234 Adoptuj si poslanca Dominika Haládiková Nitriansky kraj 0,00 €
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