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ESC 11 - Dobrovoľnícke aktivity

ESC 11 - Dobrovoľnícke aktivity

Číslo projektu Názov projektu Žiadateľ Obec
Pridelenie 

grantu
Rozpočet Popis podporeného projektu

2020-3-SK02-ESC11-002674

Young People Empowerment Towards Self- 

Development, Education and Professional 

Integration

Mladiinfo Slovensko Bratislava A 57 322,00 €

Projekt Young People Empowerment Towards Self- Development, Education and Professional

Integration je projektom organizácie Mladiinfo Slovensko, ktorá má skúsenosti s hosťovaním zahraničných

dobrovoľníkov. Trvanie projektu je 24 mesiacov budú v ňom zapojení 6 mladí ľudia vo veku od 18 do 30 rokov.

Zahraniční dobrovoľníci budú umiestnení v jednej zo 4 partnerských organizácií, Sposa Trnava, Dom Rafael,

Europe Direct alebo Edulienka Projekt bude uskutočnený v čase od 1.1.2021 do 31.12.2022

Hlavné témy sú nezamestnanosť mládeže a mladí ľudia so znevýhodnením. V rámci projektu sa budú

realizovať 4 dobrovoľnícke aktivity a to:

1INCLUSIVE SCHOOL: 2 dobrovoľníci do Edulienka; 2) INCLUSIVE HOUSE: 2 dobrovoľníci do Dom Rafael; 3)

INCLUSIVE CITY: 1 dobrovoľník do Europe Direct; 4) INCLUSIVE GARDEN: 1 dobrovoľník do SPOSA Trnava.

2020-3-SK02-ESC11-002669 Follow up Expression o.z. Spišská Belá A 32 183,00 €

Dobrovoľnícky projekt predkladá Expession o.z, ktorý vedie mládežnícky klub Face Club v Spišskej

Belej. Počas projektu pôjde o hosťovanie 3 dobrovoľníkov. Ide o dva typy aktivít, a to hosťovanie dvoch

zahraničných dobrovoľníkov a hosťovanie slovenského dobrovoľníka s nedostatkom príležitostí. Dobrovoľnícka

aktivita zahraničných dobrovoľníkov z Nemecka bude pozostávať z aktivity v rámci mládežníckeho klubu,

miestnej komunity, realizácií vlastného projektu, v spolupráci so školami, v participácií na projektoch

organizácie. Slovenský dobrovoľník a jeho dobrovoľnícka aktivita bude pozostávať tiež z aktivít v rámci

mládežníckeho klubu, organizácie a jej projektového zamerania, v miestnej komunite, pri neformálnom

vzdelávaní a pri realizovaní vlastných projektov. Trvanie projektu je plánované od 1.1.2021 do 30.6.2021.

2020-3-SK02-ESC11-002696 We Are Brave 21/22 Mladiinfo Dolný Kubín Dolný Kubín A 29 423,00 €

Organizácia Mladiinfo Dolný Kubín predkladá projekt We Are Brave v spolupráci s ďalšími dvoma

organizáciami – ZŠ Janka Matušku a Obchodnou akadémiou v Dolnom Kubíne, v ktorom budú hosťovať 6

dobrovoľníkov z Rakúska , Talianska a Ukrajiny v dvoch turnusoch. Aktivity pre dobrovoľníkov sú spojené s

každodennými aktivitami hostiteľských organizácií - pomoc pri jazykovom vzdelávaní, neformálne jazykové

rozhovory, športové aktivity, prezentácie, malé akcie - workshopy, sociálne médiá a propagačné aktivity, čas

venovaný realizácii vlastného projektu solidarity.

2020-3-SK02-ESC11-002636 TOGETHER WE GROW
Spoločnost na pomoc osobám s 

autizmom
Bratislava A 21 104,00 €

Projektovú žiadosť predkladá organizácia SPOSA, ktorej cieľovou skupinou sú ľudia s poruchami

autistického spektra. Ide o projekt dobrovoľníckych aktivít na jeden rok pre troch dobrovoľníkov (Gruzínsko,

Taliansko, Portugalsko). Títo by mali pôsobiť v Bratislave a pomáhať pri aktivitách v organizácii (workshopy,

kultúrne či športové aktivity, sprevádzanie klientov...).

2020-3-SK02-ESC11-002678

Forming a Europe with open minds, 

compassionate hearts

and social and practical skills

Ekumenická rada cirkví v SR Bratislava A 116 897,60 €

Dobrovoľnícky projekt s názvom Forming a Europe with open minds, compassionate hearts and

social and praktical skills predkladaný mimovládnou organizáciou Ekumenická rada cirkví v SR so sídlom v

Bratislave je v trvaní od 1.5.2021 do 31.1.2023 počas 21 mesiacov. Ekumenická rada cirkví v SR je

koordinujúcou organizáciou, zámerom je hosťovanie 12 dobrovoľníkov. Zapojenými partnerskými organizáciami

sú Relevant, n.o., IN Network Slovakia, Nadácia Krajina harmónie, Betánia Senec, n.o, Centrum sociálnych

služieb Sibirka, RAFAEL dom, Ekumická rada cirkví v SR. Vysielajúcimi zahraničnými organizáciami sú

Evangelische Freiwillingendienste German Nemecka, Commissione Sinodale per La Diaconia z Talianska,

Volontariat International au Service des Autres, l’Année Diaconale z Franúzska, Nefeleonas Co-op z Grécka,

Servicio Civil Internacional zo Španielska, Nefeleona Co-op z Grécka.  Dobrovoľníci budú svojou činnosťou prispievať ku 

každodennému chodu organizácií a týmto prispejú komunite v rôznorodých oblastiach. Jednotlivými aktivitami sú činnosti v 

sociálnej oblasti, sprevádzanie klientov, vzdelávanie a príprava rôznych aktivít.

Priebeh projektu je podporený štyrmi doplnkovými aktivitami v podobe seminárov pre dobrovoľníkov.
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2020-3-SK02-ESC11-002657 Back to the countryside Pospolitosť pre harmonický život Pliešovce A 28 315,00 €

Projektový zámer dobrovoľníckej aktivity pod názvom „Back to the countryside“ predkladá

organizácia Pospolitosť pre harmonický život zo Zaježovej. Projekt bude prebiehať 18 mesiacov, od

februára 2021 do júla 2022. V projekte bude organizácia hosťovať 4 dobrovoľníkov z Česka, Slovenska,

Talianska a Francúzska po dobu 8 mesiacov. Projekt sa zameriava na ochranu životného prostredia a

zodpovedajúcemu životnému štýlu. Cieľom projektu je poskytnúť dobrovoľníkom komplexnú skúsenosť s

rôznymi aktivitami, ktoré zvyšujú dobrovoľnícke kompetencie v udržateľnom životnom štýle vrátane

záhradníctva, chovu zvierat, spracovania potravín a prírodného staviteľstva a šírenie vedomostí, postojov a

výsledkov v širšej komunite ľudí. Projekt je inkluzívny.

2020-3-SK02-ESC11-002672 On a horseback to EU Jazdecký klub Klokocina o.z. Klokočov A 20 210,00 €

Dobrovoľnícky projekt s názvom On a horseback to EU je predkladaný občianskym združením

Jazdecký klub Klokočina v obci Klokočov v trvaní 14 mesiacov od 1.1.2021 do 28.2.2022. Plánom je hosťovanie dvoch dobrovoľníkov 

po dobu 366 dní z dvoch rozdielnych európskych

krajín, partnerská organizácia nie je vybraná ani samotní dobrovoľníci. Žiadateľ sa venuje organizovaniu hodín

jazdectva pre školy, individuálnych záujemcov a hipoterapiu, najmä s deťmi s postihnutím a autizmom.

Hlavnými činnosťami dobrovoľníkov sú činnosť s koňmi pre deti a mládež, hipoterapia, hodiny jazdectva,

činnosť v mini zoo, podieľanie sa na letných táboroch s koňmi pre deti. Žiadajúca organizácia je prvoaplikant.

2020-3-SK02-ESC11-002646 TOGETHER STRONGER
Spoločnost na pomoc osobám s 

autizmom
Bratislava N 0,00 €

2020-3-SK02-ESC11-002722 Create an image of volunteering II.
Bratislavské dobrovoľnícke centrum 

(Bratislava Volunteer Centre)
Bratislava N 0,00 €

A Projekt navrhnutý na podporenie

N Projekt navrhnutý na nepodporenie

Vysvetlenie
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ESC 21 - Stáže a umiestnenia

ESC 21 - Stáže a pracovné umiestnenia

Číslo projektu Názov projektu Žiadateľ Obec
Pridelenie 

grantu
Rozpočet Popis podporeného projektu

2020-3-SK02-ESC21-002687 Supporting rainbow in Košice SAPLINQ, O.Z. Košice A 8 162,00 €
V projektovej žiadosti organizácie Saplinq s názvom Supporting rainbow in Košice zahŕňa stáž a

pracovné miesto pre jedného účastníka s nedostatkom príležitostí v celkovej dĺžke 18 mesiacov. Aktivity sú

zamerané na cieľovú skupinu LGBTI komunity.

2020-3-SK02-ESC21-002719 Depi-STÁŽiisti_2
Výskumný ústav detskej 

psychológie a patopsychológie
Bratislava A 36 140,80 €

Projekt "DePI-Stážisti 2" je pokračovaním projektu „DePI-Stážisti“ v organizácii VÚDPaP, do ktorej

plánuje žiadateľ zapojiť 8 stážistov. Hlavným cieľom projektu je poskytnúť študentom a absolventom

humanitných odborov príležitosť pre odbornú prax. Stáž poskytne zlepšenie ich odborných zručností a

skúseností. Stážisti budú zapojení do štandardných aktivít organizácie v rôznych oblastiach (výskum, odborné

činnosti spojené so psychológiou, pedagogikou, špeciálnou pedagogikou). V rámci projektu budú mať stážisti

možnosť natáčať rozhovory v teréne, navštíviť partnerské organizácie, prípadne písať blogy o ich skúsenostiach

vo VÚDPaP-e. Konečným cieľom je rozvoj profesijného života stážistov s dôrazom na vzdelávanie, rozvoj

potenciálu a potenciálneho odborného uplatnenia sa na trhu práce. Projekt chce rozširovať možnosti

poskytovať kvalitnú prípravu budúcich odborníkov prostredníctvom stáže vo VÚDPaP-e. Stážisti budú zo

Slovenska a z Českej republiky.

A Projekt navrhnutý na podporenie

N Projekt navrhnutý na nepodporenie

Vysvetlenie

Strana 4



ESC31-Projekty solidarity

Číslo projektu Názov projektu Žiadateľ Obec
Pridelenie 

grantu
Rozpočet

Popis Podporeného Projektu

2020-3-SK02-ESC31-002653 SURVIVAL KIT FOR YOUNG LEADERS Bratislavský inštitút pre politickú analýzu Bratislava A 6 888,00 €

Cieľom solidárneho projektu „Survival kit for young leaders“ od Bratislava Policy Institue je

poskytnúť mladým lídrom, aktivistom, členom mládežníckych organizácií a mladým ľuďom z marginalizovaných

komunít tzv. survival kit na zvládnutie prekážok, ktoré priniesla pandémie koronavírusu a budovanie kapacít

organizácií zameriavajúcich sa na mladých ľudí s nedostatkom príležitostí.

2020-3-SK02-ESC31-002675 Homeless not hopeless Spolok medikov mesta Kosice Košice A 6 888,00 €

Solidárny projekt predkladá Spolok medikov mesta Košice, teda jeho Klub ľudských práv a mieru.

Za samotným projektom stojí koučka so skupinou študentov medicíny, rôznych ročníkov. Ciele projektu

Homeless not hopeless je zlepšiť zdravotnú kondíciu ľudí bez domova. Počas projektu budú mladí medici

chodiť po ubytovniach pre bezdomovcov a poskytovať im patričné informácie ohľadom zdravia, poskytovať

zdravotnú starostlivosť screening ako prevenciu chronických ochorení (hypertenzia, cukrovka, respiračné

ochorenia) a ošetrovanie rán priamo v teréne. ale i zvyšovať povedomie verejnosti o stigmatizácii ľudí bez

domova.

2020-3-SK02-ESC31-002690 Detský zvierací ombudsman
Aliancia združení na ochranu zvierat, o. 

z.
Bratislava A 6 000,00 €

Projekt v oblasti solidarity s názvom Detský zvierací ombudsman je predkladaný organizáciou

Alliancia združení na ochranu zvierat v Bratislave. Projekt je v trvaní 12 mesiacov od 1.1.2021 do 31.12.2021. V

rámci projektu chcú realizovať vzdelávacie workshopy na školách a voľnočasových centrách pre deti vo veku 6-

12 rokov, v téme ochrany zvierat a prírody. Zámerom je v deťoch prebudiť empatiu a zodpovednosť voči

problémom zvierat a životného prostredia všeobecne, následne ich zapojiť do siete detských zvieracích

ombudsmanov, ktorí budú šíriť osvetu ďalej vo svojom okolí. V rámci projektu tím pripraví metodické a

edukačné materiály v 10 tematických okruhoch. Bude realizovať workshopy na 9 vybraných miestach v

Bratislavskom a Trnavskom kraji, v každom mieste 2x. Workshopy budú realizované za použitia metód

neformálneho vzdelávania. Samotný tím sa zúčastní školení o grafických programoch na tvorbu online

vzdelávacích materiálov ako videá, podcasty, pracovné listy, vytvorí webstránku, kde budú online materiály

voľne k dispozícii. Jednotlivými aktivitami sú vytvorenie edukačných materiálov, realizácia školení, vytvorenie

vzdelávacích videí a participácia na podujatí s názvom “Nájdite sa” v podobe vzdelávacieho kútika.

2020-3-SK02-ESC31-002698 Život na včelnici
Základná organizácia Slovenského zväzu 

včelárov Kysucké Nové Mesto
Lodno A 6 000,00 €

Projekt s názvom Život na včelnici predkladá skupina 5 mladých ľudí združených pod Základnou

organizáciou Slovenského zväzu včelárov Kysucké Nové Mesto. Na komunitnej včelnici v obci Povina chcú

vytvoriť priestor na stretávanie sa pre včelárov a pre miestnych obyvateľov, ktorí sa zaujímajú o včelárstvo a

zvýšiť tým návštevnosť včelnice. Hlavnou aktivitou je rekonštrukcia starej vodárne na prednáškovú miestnosť,

ktorá bude slúžiť na neformálne vzdelávanie v rôznych oblastiach ako včelárstvo,bylinkárstvo, rezbárstvo,

drotárstvo a iné tradičné remeslá. Okrem toho je v rámci projektu naplánovaná realizácia 5 prednášok na

miestnych školách o včelárstve a organizácia podujatia Včelárska nedeľa. Zámerom projektu je šíriť povedomie

o včelárstve a motivovať mladých ľudí, aby sa zaujímali aj o tradičné remeslá, prepájať starších ľudí s mladou

generáciou a tak zdieľať vedomosti medzi nimi.

2020-3-SK02-ESC31-002692 Verejná prírodná sauna natuCREA Varechovce A 6 000,00 €

Projekt v oblasti solidarity s názvom Verejná prírodná sauna je predkladaný mimovládnou

organizáciou s názvom natuCREA v trvaní 12 mesiacov od 1.1.2021 do 31.12.2021. Zámerom projektu je oživiť

zabudnutý región Slovenska, povzbudiť komunitu, aktivizovať mladých ľudí a obyvateľov miestnej komunity.

Cieľom projektu je vybudovanie verejnej sauny v obci Repejov, ktorá bude zadarmo prístupná každému, kto si

ju rezervuje. Projekt sa opiera o celkovú realizáciu sauny, jej vybudovanie pomocou workshopov a zapojením

miestnych mladých ľudí a obyvateľov.

2020-3-SK02-ESC31-002679 Východ ukáž sa 2 East2see Čaňa A 6 888,00 €

Projekt nadvazuje na predchádzajúci solidárny projekt. Projekt sa venuje výberu, zaznamenávaniu

lokalít a zabudnutých tradícií Východného Slovenska. Solidarita v projekte je zaznamenaná v zmysle

vyzdvihnutia osôb a geograficky znevýhodnených lokalít a podporou regionálneho rozvoja a rozvoja cestovného

ruchu. Projekt bude prezentovaný článkami, príspevkami na sociálnych sieťach, videami a výstavami.

2020-3-SK02-ESC31-002705 Pod krídlami Concordie FONS Harichovce A 4 888,00 €
Projektová žiadosť "Pod krídlami Concordie" od predkladateľa FONS je zameraná na posilňovanie

kritického myslenia a proeurópskeho myslenia prostredníctvom série diskusií, ktoré budú súčasťou kurzu

organizovaného skupinou mladých ľudí

2020-3-SK02-ESC31-002662
Medzi históriou a súčasnosťou - medzi 

nami
Castellum Cassovia, o.z. Košice A 6 000,00 €

Projekt v oblasti solidarity názvom Medzi históriou a súčasnosťou - medzi nami je predkladaný

mimovládnou organizáciou Castellum Cassovia, o.z. v trvaní 12 mesiacov od 1.1.2021 do 31.12.2021 v

Košiciach. Zámerom projektu je využiť priestory zriadeného komunitného priestoru Infocentrum Košického

hradu ako priestor pre komunitné stretávanie sa seniorov. Jednotlivými aktivitami sú zorganizovanie 11

workshopov na konkrétne témy ako je šitie, vlna, kováčstvo, pečenie chleba, bylinkárstvo, dobová kuchyňa,

práca s hlinou, košíkarstvo. Súčasťou záverečnej fázy bude zorganizovanie výstavy s vyrobenými predmetmi.

ESC 31 - Projekty v oblasti solidarity
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2020-3-SK02-ESC31-002693
New opportunities for Young leaders / 

Nové príležitosti pre mladých lídrov
Youth for Equality Pusté Úľany A 6 000,00 €

Projekt " Nové príležitosti pre mladých lídrov " je 12 mesačný projekt (1/2/2021 – 31/1-2022) v

oblasti solidarity, ktorý pripravuje organizácia Youth for Equality z Trnavy, ktorého cieľom je vytvoriť pre

mladých ľudí priestor na vzdelávanie a kontakty a zvýšiť tak motiváciu k hľadaniu práce nakoľko stúpol počet

nezamestnaných aj Trnavskom kraji vplyvom pandémie. Na workshopy budú pozývať prednášateľov, ktorí

budú mať príležitosť propagovať svoje organizácie, podujatia. Aktivity sú zorganizované s ohľadom na potreby

mladých ľudí a trh práce. Pripravili 30 workshopov, ktoré sa uskutočnia v Trnave pre mladých s cieľom zvyšovať

kompetencie mladých ľudí prispieva uľahčeniu k prístupu na trh práce.

2020-3-SK02-ESC31-002654 Angličtina Inak Angličtina Inak Bratislava A 6 888,00 €

12 mesačný projekt pod názvom „Angličtina inak“ predkladá Marcel Karvay, spolu so 4 mladými

členkami svojej neformálnej skupiny. Celkový žiadaný grant je vo výške 6888,- Eur. Žiadateľ plánuje využiť

počas trvania projektu aj podporu kouča. Projektom chce žiadateľ vytvoriť špecifické videá pre osoby z málo

podnetného prostredia na podporu výučby anglického jazyka. Projektový tím si zvýši kompetencie v jazykových,

digitálnych, matematických kompetenciách a najmä v oblasti riadenia projektov. Aktivity sú zamerané na

spracovanie a rozširovanie vytvorených videí.

2020-3-SK02-ESC31-002665 Autisti nepatria do autu Modrí hrdinovia Čataj A 8 388,00 €

Predložený projekt "Autisti nepatria do autu" má za cieľ rozvoj zručností mladých dobrovoľníkov v

tímovej spolupráci, organizácií aktivít a zabezpečovania pravidelného chodu činnosti mladých ľudí s autizmom

prostredníctvom rôznych kultúrnych, športových, záujmových a tvorivých aktivít. Projekt je plánovaný na 12

mesiacov.

2020-3-SK02-ESC31-002681 Poradca poradca Bystré A 6 888,00 €

Cieľom projektu „Poradca“ je podporiť rómske deti vychovávané v nerómskych rodinách

prostredníctvom dobrovoľných rómskych poradcov. Neformálna skupina nadväzuje na predošlí projekt, kde

takáto vzájomná podpora prebehla a od detí a rodičov dostali pozitívnu spätnú väzbu. Projekt by mal trvať 12

mesiacov.

2020-3-SK02-ESC31-002702 Návrat k tradíciam SYTEV Kysucké Nové Mesto A 6 000,00 €

Projekt v oblasti solidarity s názvom Návrat k tradíciám je predkladaný organizáciou Slovak Youth

for Traveling, Education and Volunteering v trvaní od 1.1.2021 do 31.12.2021 počas 12 mesiacov. Cieľom

projektu je učenie mládeže o typických slovenských (slovanských) remeslách. Mladí ľudia budú tento projekt

realizovať pre svojich rovesníkov, do projektu budú zapojení miestni majstri. Projekt je zameraný na mladých

ľudí v Kysuckom Novom Meste. Účastníkmi budú predovšetkým členovia Kysucko-Novo-Mestského

mládežníckeho parlamentu, členovia Kysuckého dobrovoľníckeho centra a mladí ľudia z okolia.
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2020-3-SK02-ESC31-002716 Svet je náš HANS Bratislava N 0,00 €

2020-3-SK02-ESC31-002685 Každý učí každého 3run Slovakia o.z. Omšenie N 0,00 €

2020-3-SK02-ESC31-002640
Green ( Generácia rozumných 

edukačných ekológov nastáva )
GenWe Košice N 0,00 €

2020-3-SK02-ESC31-002676
Vážme si životné prostredie v ktorom 

žijeme
Mládež Šaľa Šaľa N 0,00 €

2020-3-SK02-ESC31-002644 Lesný tábor Legend Foto Košice N 0,00 €

2020-3-SK02-ESC31-002725 Encyklopédia príležitostí Pre Stredoškolákov, o.z. Bratislava N 0,00 €

2020-3-SK02-ESC31-002647 Spoznaj naše mesto SYTEV Kysucké Nové Mesto N 0,00 €

2020-3-SK02-ESC31-002649
Inovácia v oblasti zdravotníctva a 

vzdelávania
Eastcube Valaliky N 0,00 €

A Projekt navrhnutý na podporenie

N Projekt navrhnutý na nepodporenie

Vysvetlenie
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