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ESC 11 - Dobrovoľnícke aktivity

Číslo projektu Názov projektu Žiadateľ Obec
Pridelenie 

grantu
Rozpočet Popis podporeného projektu

2020-1-SK02-ESC11-002437 Grow with a Little Mole BDC Bratislava A 9 775,00 €

"Grow with a Little Mole" je 18-mesačný projekt organizáce BDC v spolupráci s rodinným centrom RC Krtko v Petržalke a nemeckou 

partnerskou organizáciou European Intercultural Forum. Cieľom projektu je osobnostný a profesionálny rozvoj dobrovoľníka, 

posilnenie multikultúrnejo prostredia v

škôlke a propagácia dobrovoľníctva. Dobrovoľnícke aktivity budú prebiehať 12 mesiacov.

2020-1-SK02-ESC11-002456 Tourist Angels BDC Bratislava A 5 332,00 €
"Tourist Angels" je 6-mesačný dobrovoľnícky projekt organizáce BDC, ktorého cieľom je propagácia dobrovoľníctva a osobnostný 

rozvoj dobrovoľníka.

Dobrovoľnícke aktivity budú prebiehať od mája 2020 v Bratislave a 2 dobrovoľníci z Nemecka ich budú vykonávať 2 mesiace.

2020-1-SK02-ESC11-002457
Udržateľné mesto s podporou solidárnych 

dobrovoľníkov
Združenie Slatinka Zvolen A 43 438,00 €

Cieľom projektu "Udržateľné mesto s podporou solidárnych dobrovoľníkov" je zvýšiť zapojenie mladých ľudí do dobrovoľníckych a 

solidárnych aktivít na lokálnej úrovni a prispieť tak k posilneniu aktívneho občianstva. Projekt zapája 4 

dobrovoľníkov/dobrovoľníčky (z Talianska a Portugalska) do aktivít združenia Slatinka, ktoré dlhodobo pôsobí  v regióne v oblasti 

ochrany životného prostredia. Dobrovoľníci/dobrovoľníčky budú mať na starosti : a) prípravu a realizáciu verejných akcií o životnom 

prostredí, dobrovoľníctve, participácii mladých ľudí; a b) praktická starostlivosť o životné prostredie v Slatinke a vo Zvolene. Projekt 

zapája dvoch mladých ľudí s nedostatkom príležitostí (ekonomické a geografické prekážky). Projekt bude trvať 24 mesiacov.

2020-1-SK02-ESC11-002452 Dobrovoľníctvo Dospelých Domovákov CZ
S.P.A.C.E. - Spolok pre aktivitu, 

cestovanie, edukáciu.
Trnavá Hora A 12 565,00 €

„Dobrovoľníctvo dospelých domovákov“ je projekt individuálneho dobrovoľníctva pre 2 mladých ľudí s nedostatkom príležitostí z 

Českej republiky, jeden z nich pochádza z detského domova. Projektové aktivity (individuálne dobrovoľníctvo) majú trvať 12 

mesiacov. Zámerom projektu je rozvoj životných zručností mladých ľudí, ktorí vyrástli v detskom domove a šíriť v tejto cieľovej 

skupine povedomie o programe ESC.

2020-1-SK02-ESC11-002474 Chráňme krajinu Dunaja BDC Bratislava A 9 500,00 €

¨Chráňme krajinu Dunaja¨ je 18-mesačný dobrovoľnícky projekt, ktorý podáva organizácia Bratislavské Dobrovoľnácke Centrum v 

spolupráci s partnerskou organizáciou Daphne – inštitút aplikovanej ekológie. Cieľom projektu je osobnostný rozvoj a rozvoj 

kompetencií dobrovoľníka, propagovať aktívne

občianstvo,dobrovoľnáctvo a projekty EZS. Projekt bude trvať 12 mesiacov.

2020-1-SK02-ESC11-002426 Spoločne v Európe Spoločenstvo evanjelickej mládeže Dolný Kubín A 36 200,00 €

Projekt s názvom "Spoločne v Európe" je dobrovoľníckym projektom predkladaný mimovládnou organizáciou Spoločenstvo 

evanjelickej mládeže - oblastné centrum so sídlom v Dolnom Kubíne v trvaní 24 mesiacov. Projekt sa zameriava na hosťovanie 

dvoch dobrovoľníkov po dobu 11 mesiacov a následne hosťovanie ďalších dvoch dobrovoľníkov po dobu 11 mesiacov z rovnakých 

partnerských organizácií. Partnerskými vysielajúcimi organizáciami sú nemecká organizácia CVJM Gesamtverband a bieloruská 

organizácia YMCA Brest. Cieľom projektu je rozvíjať solidaritu a presadzovať toleranciu medzi mladými ľuďmi. Hlavnou činnosťou 

dobrovoľníkov bude pomoc pri aktivitách v mládežníckom klube Garáž a zapojenie sa do práce s deťmi a mládežou v miestnom 

združení SEM v rámci voľnočasových podujatí, workshopov a tiež pri uskutočňovaní diskusií, klubov, konverzácií, prednášok. 

Súčasťou projektu je aj zapojenie sa do organizácie festivalu Semfest. 

2020-1-SK02-ESC11-002414 Horalky KERIC Čadca A 163 410,00 €

Project s názvom Horalky je dobrovoľníckym projektom predkladaný organizáciou Občianske združenie Keric so sídlom v Čadci v 

trvaní 24 mesiacov. Zámerom projektu je hosťovať 14 dobrovoľníkov, každého po dobu 12 mesiacov v rámci dvoch turnusov z 

partnerských vysielajúcich organizácií: InfoEck z Rakúska, InCo z Talianska, Ligue de l'Enseignement 54, AMYCOS zo Španieľska, 

IYACA z Turecka, Vitatiim z Estónska, Nacionaline Nevyriausybiniu Vystomojo Bendradarbiavimo organizaciju platforma z Litvy. 

Témou projektu je propagácia interkultúrneho dialógu, tolerancie a zvyšovanie povedomia o EÚ. Hlavnou činnosťou dobrovoľníkov 

bude zapájanie sa v pravidelných aktivitách ako sú jazykové kurzy pre deti, spolupráca so sociálnymi a kultúrnymi organizáciami, 

workshopy na základných a stredných školách, jazyková kaviareň a ďalšie aktivity. Projekt zapája 10 dobrovoľníkov s nedostatkom 

príležitostí. 
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2020-1-SK02-ESC11-002462 Dobrovoľníctvo na Kysuciach
Slovak Youth for Traveling, 

Education and Volunteering
Kysucké Nové Mesto N 0,00 €

2020-1-SK02-ESC11-002421

Forming a Europe with open minds, 

compassionate hearts and social and 

practical skills

ERCSR Bratislava N 0,00 €

A Projekt navrhnutý na podporenie

N Projekt navrhnutý na nepodporenie

Vysvetlenie
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ESC31-Projekty solidarity

Číslo projektu Názov projektu Žiadateľ Obec
Pridelenie 

grantu
Rozpočet

Popis Podporeného Projektu

2020-1-SK02-ESC31-002445
Zdokonaľujeme našu cyklistickú 

infraštruktúru
Cyklovňa Stará Ľubovňa A 6 444,00 €

"Zdokonaľujme našu cyklistickú infraštruktúru" je 12 mesačný projekt v oblasti soliarity neziskovej organizáce Cyklovňa v spolupráci so skupinou 5 

mladých dobrovoľníkov v Starej Ľubovni, ktorého cieľom je zvýšenie atraktivity regiónu a rast cestovného ruchu prostredníctvom budovania cyklistickej 

infraštruktúry v Starej Ľubovni.

2020-1-SK02-ESC31-002478 Homo politicus Bratislava Policy Institute Bratislava A 6 888,00 €

Solidárny projekt „Homo politicus“ si kladie za cieľ zlepšiť obraz politickej participácie a angažovania sa mladých ľudí v politike na Slovensku. Projekt 

predkladá skupina mladých ľudí, ktorí sú zastrešení organizáciou Bratislava Policy Institute a má trvať 12 mesiacov. Aktivity projektu sú realizácia 

fokusových skupín s cieľom zistiť dôvody, prečo sa mladí nezapájajú do politiky a čo by im pomohlo. Nasledovať bude školenie a výsledky tohto 

výskumu budú prezentované na okrúhlom stole. Projekt tiež predpokladá navrhnutie tútoringového programu a online kampaň na podporu 

participácie mladých na politickom živote.

2020-1-SK02-ESC31-002475 Orava goes green Štefan Šimurda Trstená A 6 888,00 €
Projekt „Orava goes green“ je 12-mesačný projekt solidarity, ktorý predkladá neformálna skupina 5 mladých ľudí z Oravy. Cieľom projektu je podpora 

zodpovedného správania sa k životnému prostrediu. Jednotlivými aktivitami sú realizácia rôznorodých aktivít ako sú workshopy, swap podujatia, 

kampane, info stánky, minifestival s témami udržateľnosti, recyklácie, minimalizmu, ekológie a vplyvu na životné prostredie.

2020-1-SK02-ESC31-002479
Coworking places for bikers 

community
Coworking with community Košice A 6 000,00 €

"Coworking places for bikers community“ je solidárnym projektom, ktorý si kladie za cieľ v priebehu 12 mesiacov posilniť a rozvinúť komunitný priestor, 

ktorý by sa zároveň využíval na coworking. Priestor buduje komunita mladých ľudí, cyklistov, z radov ktorých sa vyformoval aj realizačný tím.

ESC 31 - Projekty v oblasti solidarity
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2020-1-SK02-ESC31-002466 Poďme Harlekýn Nižná N 0,00 €
2020-1-SK02-ESC31-002441 Zips FONS Harichovce N 0,00 €
2020-1-SK02-ESC31-002391 Forest school Alpinka Legend Foto Košice N 0,00 €

2020-1-SK02-ESC31-002440 YEBA2020 YEBA Prievidza N 0,00 €

A Projekt navrhnutý na podporenie

N Projekt navrhnutý na nepodporenie

Vysvetlenie
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