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 KA1-Mládežnícke výmeny

Číslo projektu Názov projektu Žiadateľ Obec
Pridelenie 

grantu
Rozpočet Popis podporeného projektu

2019-3-SK02-KA105-002266 Pomôž prírode, pomôžeš sám sebe Silnejší-slabším Trenčín A 20 130,00 €

Projekt „Pomôž prírode, pomôžeš sám sebe“ je mládežnícka výmena pre 46 mladých ľudí vo veku 13-25 rokov zo  Slovenska a Česka, ktorí 

majú vzťah k dobrovoľníctvu. Mládežnícka výmena sa uskutoční pri obci Chocholná v chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty. Cieľom projektu 

je prostredníctvom dobrovoľníckych aktivít zameraných na ochranu životného prostredia zvýšiť ich sebavedomie a kompetencie nielen o 

živote v súlade s prírodou, ale aj naučiť ich životu, ktorí viedli naši predkovia, ktorý rešpektoval prírodu a jej ochranu a porovnať si skúsenosti o 

danej téme u mladých ľudí zo Slovenska a z Českej republiky, ktorí majú už nejaké malé skúsenosti s prácou dobrovoľníka v ich združeniach a 

skupinách.Témou projektu je pochopenie vlastnej identity v kontexte s kultúrou, pôvodom a v porovnaní s inými kultúrami. Projektu sa 

zúčastnia mladí ľudia s nedostatkom príležitostí.

2019-3-SK02-KA105-002380 My local story

SOCIAL INNOVATION AND 

ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT 

ASSOCIATION OF SLOVAKIA

Kanianka A 23 380,00 €

 Partnerstvo je zložené zo 7 krajín EÚ, ktoré prinášajú do projektu know how rôzneho typu, majú skúsenosti už aj z predchádzajúcej spolupráce 

a ich efektívne fungovanie je zrejmé už z prihlášky, kde aj v rámci realizácie výmeny majú rovnomerne prerozdelené úlohy do jednotlivých 

blokov - vychádzajúc z ich skúseností a čím môžu prispieť k efektívnemu prenosu vedomostí a zručností. Pozitívom výmeny je, že sa skladá z 

jednotlivých interaktívnych blokov, kde okrem teoretických poznatkov je vytvorený aj veľký priestor na praktickú aplikáciu vedomostí, aj 

prostredníctvom vytvárania komunikačnej stratégie navonok. Projekt je 8- dňová mládežnícka výmena pre 43 účastníkov 18-25 rokov zo 7 

krajín (5+1líder z každej krajiny), bude sa konať v Banskej Štiavnici. Zámerom projektu je účastníkov (mladých ľudí z vidieckych oblastí) 

motivovať k založeniu vlastného podnikania v oblasti turizmu. Turizmus je použitý ako nástroj sociálnej inklúzie a sebarozvoja. Počas výmeny 

majú účastníci vytvoriť v skupinách 4 podnikateľské návrhy, tie budú spracované do príručky. V programe sú použité rôzne metódy 

neformálneho vzdelávania ako diskusia, rolová hra, simulácia, storytelling, súčasťou programu je aj návšteva agroturistickej firmy.

2019-3-SK02-KA105-002351 Let's Share STEFANI n.o. Žarnovica A 17 495,00 €

 Mládežnícka výmena v rámci projektu Let´s share sa uskutoční v dňoch 17-06-2020 - 23-06-2020 v blízkosti Žarnovice na Slovensku a zúčastnia 

sa jej mladí vo veku 18 - 25 rokov z piatich krajín:  Slovenska, Španielska, Turecka, Ruska a Ukrajiny. Cieľom projektu je podpora tolerancie, 

rešpektu a vzájomného porozumenia prostredníctvom kultúrnej, historickej a etnickej rozmanitosti medzi mládežou z rôznych krajín. Projekt 

počíta so zapojením mladých ľudí s nedostatkom príležitostí.

2019-3-SK02-KA105-002269 Škola demokracie Regionálne centrum mládeže Trenčín A 12 355,00 €

 Projekt Škola demokracie je mládežníckou výmenou  s účasťou 45 mladých ľudí vo veku 13 - 16 rokov, ktorí sa aktívne zapájajú do aktivít v 

rámci žiackych školských rád. Projekt je zameraný na rozvoj zručností a získavanie kompetencií pre prácu v žiackej rade, ako aj výmenu 

skúsenosti. Projekt realizuje Regionálne centrum mládeže pre mladých ľudí z Českej republiky a zo Slovenska. Projekt počíta s účasťou mladých 

ľudí s nedostatkom príležitostí a bude realizovaný prostredníctvom neformálnych vzdelávacích metód pri rozvíjaní demokracie, participácie a 

dobrovoľníctva mladých ľudí.

2019-3-SK02-KA105-002321 Big Challenge Luminosus, n.o. Veľké Kapušany A 15 280,00 €

 Projekt Big Challenge predkladá Luminosus, n. o., Veľké Kapušany. Zámerom je v partnerstve s 3 organizáciami z Poľska, Španielska a 

Maďarska zorganizovať mládežnícku výmenu pre 32 účastníkov, z toho 14 znevýhodnených s témou ochrany životného prostredia 

prostredníctvom znižovania používania plastov. Projekt je relevantný k cieľom programu, ktoré súvisia so životným prostredím či aktivizáciou 

mládeže. Projekt počíta s využitím nástroja Youthpass.

2019-3-SK02-KA105-002341 Solidarity is my lifestyle
V.I.A.C. - INSTITUT PRE PODPORU A ROZVOJ 

MLADEZE
Trstená A 20 260,00 €

 Projekt je ml. výmenou 5 organizácií zo Slovenska, Českej republiky, Malty, Litvy a Lotyšska s 35 účastníkmi na 11 dní (s cestou) s témou 

solidarity. Vychádza z definovanej potreby, na základe už spoločne realizovaného projektu. Hlavným cieľom tohto projektu je motivovať 

mladých ľudí, aby začali žiť postoj solidarity vo vzťahu k ľuďom, ktorých majú okolo seba. Zámerom projektu je „meniť osobný postoj k 

druhým.“ Jedná sa o „týždeň plný praktických skutkov, na základe ktorých pochopia, čo solidarita naozaj je, a ako ju žiť.“ Projekt je 

zrozumiteľný a relevantný k cieľom akcie.

2019-3-SK02-KA105-002267 Mars a Venuša alebo Muž a Žena Silnejší-slabším Trenčín A 19 550,00 €

 Projekt „Mars a Venuša alebo Muž a Žena“ je mládežnícka výmena pre 40 mladých ľudí vo veku 13-20 rokov zo Slovenska a Česka, ktorá sa 

uskutoční v Trenčíne. Hlavnou cieľovou skupinou budú deti zo špeciálnych základných škôl, detských domovov a rodín z veľmi zlého sociálneho 

zázemia. Hlavným cieľom je posunúť a nasmerovať účastníkov v otázkach týkajúcich sa témy rodová rovnosť.  Cez túto  tému rodová rovnosť 

pomocou  workshopov a zážitkových  aktivít získať informácie ako sa vnímalo postavenie ženy a muža v minulosti a ako teraz v súčasnosti, ako 

zmenila spoločnosť postoj k rovnoprávnosti pohlavia  a sociálne začlenenie v spoločnosti podľa pohlaví.

2019-3-SK02-KA105-002281 SPACE 2 Regionálne centrum mládeže Trenčín A 22 875,00 €

 Projekt SPACE 2 (Students parliaments for an active and competent Europe 2) realizuje organizácia Regionálne centrum mládeže a ide o 

mládežnícku výmenu, ktorej sa zúčastní 46 mladých vo veku 16-18 rokov z Portugalska, Bulharska, Českej republiky a zo Slovenska. Projekt 

bude trvať od 01.03.2020 do 29.6.2020. V projekte je plánované zapojenie účastníkov s nedostatkom príležitostí z hľadiska ekonomických, 

geografických a kultúrnych prekážok. Účastníci mládežníckej výmeny sú mladí ľudia, aktívni v stredoškolských a mestských mládežníckych 

parlamentoch. Hlavným zámerom projektu je získanie zručností a kompetencií pre ďalšiu prácu v parlamentoch, motivácia a pochopenie úlohy 

mládežníckych parlamentov a ich aktivít. Realizácia projektu má viesť k zlepšeniu komunikácie členov parlamentov s autoritami, posilnenie 

spolupráce cez rozvinuté a nadobudnuté zručnosti

2019-3-SK02-KA105-002252 Deal with drugs and drug Prevention ROMANE JILE Čata A 23 352,00 €

Projekt “Deal with drugs and drug Prevention” je zložený z dvoch 8-denných mládežníckych výmen pre 24 účastníkov 17-24 rokov zo 4 krajín 

(Slovensko, Maďarsko, Rumunsko a Severné Macedónsko). Zámerom projektu je znížiť užívanie drog medzi mladými - aby mali o drogách čo 

najviac informácii a aby si všímali vo svojom okolí užívanie drog a vedeli ako svojim vrstovníkom pomôcť. Najčastejšou metódou je prednáška, 

okrem toho sú v programe použité aj iné metódy ako diskusia, rolová hra, premietanie filmu, workshop.
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2019-3-SK02-KA105-002285 Future forest
Agentúra rozvoja turizmu, kultúry, remesla, 

umenia a harmónie
Prenčov A 24 920,00 €

 Téma klimatických zmien a ochrany životného prostredia patrí k témam s kľúčovým významom. Viac a viac aj mladých ľudí sa o túto tému 

zaujíma a aktívne participuje na jej implementácii do každodenného života nás všetkých. Preto je dôležité nájsť spôsoby, ako môže aj mládež 

aktívne pomôcť a nie len pasívne akceptovať bezútešnú víziu budúcnosti. Projekt reprezentuje spoluprácu 5 krajín - Slovenska, Rakúska, 

Chorvátska, Portugalska a Estónska. Žiadateľ plánuje hostiť spolu 35 účastníkov na mládežníckej výmene v obci Prenčov. Počas 10 dní sa budú 

účastníci venovať téme podpory a posilňovania aktívneho občianstva v oblasti klimatických zmien a preberanie aktívnej účasti na jej riešení. V 

programe je plánované využitie umeleckých prístupov - divadla, ako aj street artu.

2019-3-SK02-KA105-002282 Use your brain to find a way Butterfly n.o. Košice A 15 890,00 €

 Projekt mládežníckej výmeny pod názvom Use your brain to find a way predkladá prvožiadateľ, nezisková organizácia z Košíc, Butterfly. 

Mládežnícka výmena sa uskutoční v Košiciach v termíne od 7.4. do 13.4.2020 a budú do nej zapojení partneri z Českej republiky, Arménska, 

Belgicka a Bulharska. Mládežníckej výmeny sa zúčastní 33 mladých ľudí, vrátane 15 mladých s nedostatkom príležitostí. Projekt je zameraný na 

znižovanie kultúrnych rozdielov, znižovanie radikalizácie a xenofóbneho správania mládeže. Žiadateľ má za cieľ dať mladým ľuďom rozličných 

národností aj pôvodu príležitosť vymeniť si skúsenosti, nadviazať vzťahy a navrhnúť inovatívne riešenia a zlepšenie situácie začlenenia 

utečencov, imigrantov a ľudí inej národnosti či etnickej skupiny do majoritnej spoločnosti. Aktivity projektu: prezentácia programu Erasmus+, 

Youthpass, medzinárodné večery, hry, interaktívne workshopy, storytelling, icebrakery, diskusie, kreatívne prezentácie, interkultúrne dialógy, 

umelecké workshopy, reflexie. Do projektu bude zapojených 15 mladých ľudí s nedostatkom príležitostí, ktorí pochádzajú z marginalizovaného 

prostredia

2019-3-SK02-KA105-002365 Let's go 0 waste SYTEV Kysucké Nové Mesto A 20 230,00 €
 Projekt Let's go 0 waste realizuje organizácia SYTEV (Slovak Youth for traveling, education and volunteering) a ide o mládežnícku výmenu. 

Trvanie projektu je plánované od 1.1.2020 do 31.8.2020. Zúčastní sa ho 36 mladých zo Slovenska, Portugalska, Srbska, Grécka, Turecka. V 

projekte je plánované zapojenie účastníkov s nedostatkom príležitostí z hľadiska ekonomických, georafických a kultúrnych prekážok. 

2019-3-SK02-KA105-002371 Young TREEtment for climate Youth for Equality Pusté Uľany A 20 400,00 €

Youth for Equality je organizácia založená na Slovensku ako miestna mládežnícka iniciatíva s cieľom dosiahnuť pozitívne výsledky a rozvoj 

aktivít na miestnej, ale aj medzinárodnej úrovni v oblasti vzdelávania, trhu práce, ochrany ľudských práv a profesijný rozvoj mládeže a ich 

integrácia do spoločnosti. Projekt Young TREEtment for climate sa zameriava na zvýšenie povedomia mládeže a poskytnúť im správne a 

skutočné vedomosti o tom, ako funguje prírody, kolobeh života lesov a ako ich chrániť. A ako ničenie lesov zhoršuje celú environmentálnu 

situáciu planéty,ako to narúša medziľudské vzťahy a aby sa mohli orientovať v environmentálnych otázkach a pomôcť mládeži osvojiť si 

udržateľný životný štýl. Partneri projektu: Grécko, Portugalsko, Fínsko, Lotyšsko, Slovensko, Česká republika, Poľsko a Macedónsko. Projekt 

„Young TREEtment for climate“ je mládežníckou výmenou, ktorá združí 40 mladých ľudí vo veku od 17 do 27 rokov z 8 krajín. Témou projektu 

je dôležitosť stromov v rámci EÚ. Projekt zapája v obmedzenej miere mládež so znevýhodnením, ktorá nedosahuje 50% z celkového počtu 

účastníkov. Projekt bude implementovaný vo Vysokých Tatrách v období 15.-22. apríl 2020.

2019-3-SK02-KA105-002320 Back to Nature Rada študentov mesta Banská Bystrica Miloslavov A 13 800,00 €

Predkladateľ, Rada študentov mesta Banská Bystrica, plánuje realizovať projekt mládežníckej výmeny v partnerstve s 3 mládežníckymi 

organizáciami z Turecka, Holandska a Gruzínska a  s 1 verejnou organizáciou  z Talianska.  Zámerom projektu je  mládeži, ktorá je "Prvou 

generáciou", ktorá vyrástla v prostedí PC, I-podov, internetetu, FB a  soc.sietí ukázať možnosť aktívneho trávenia voľného času v prírode pri 

outdoorových aktivítách a viesť ich aj ekologickému správaniu. 

2019-3-SK02-KA105-002376 Vidiek očami mladých Miestna akčná skupina Inovec Trenčianska Turná A 16 720,00 €

Predkladatel plánuje zrealizovať mládežnícku výmenu, ktorej sa zúčastní 20 mladých ľudí vo veku 13 - 20 rokov zo Slovenskej republiky a 

Českej republiky. Cieľom mládežníckej výmeny je povzbudenie a aktivizácia vidieckej mládeže. Obaja partneri sú miestne akčné skupiny z 

členských obcí MAS Inovec a cezhraničného partnera MAS Krajina srdce. Hlavným cieľom projektu je motivovať mladých ľudí na vidieku, aby sa 

stali aktívnymi vo vidieckom prostredí a ukázať im, že život na vidieku môže byť prínosný, či už v spolupráci so samosprávou alebo 

vynaložením vlastnej aktivity v spolupráci so svojimi rovesníkmi.

2019-3-SK02-KA105-002318 In Memoriam: Human Poton Bátovce A 25 414,00 €

OZ Pôtoň z Bátoviec v nadväznosti na projekt In Memoriam:World pripravuje medzinárodnú výmenu mládeže In Memoriam: Human. Zúčastní 

sa jej 25 mladých ľudí vo veku 18 - 30 rokov a 4 lídri z Francúzska, Slovenska, Palestíny a Jordánska. Zámerom je počas 11 dní, prostredníctvom 

umeleckých a vzdelávacích aktivít viesť mladých ľudí k ľudskosti, tolerancii a zodpovednosti. Budovať v nich povedomie v rámci "širšieho 

spektra aktuálnych spoločenských tém ". Realizované budú aktivity ako prednášky, diskusie s umelcami a aktivistami, kreatívne workshopy. 

umelecké laboratóriá, počas ktorých budú účastníci v skupinách pracovať na spoločných dielach. Venovať sa budú dokumentárnemu filmu, 

choreografii, bábkovému divadlu a rozhlasovej produkcii ako prostriedkom na vyjadrenie svojich názorov, postojov, spoločných hodnôt.

2019-3-SK02-KA105-002366 Sharpen thinking SYTEV Kysucké Nové Mesto A 22 360,00 €
 Projekt Sharpen Thinking realizuje organizácia SYTEV (Slovak Youth for Traveling, Education and Volunteering). Ide o mobilitu mládeže, ktorej 

témou je kritické myslenie. Projekt bude trvať od 1.1.2020 do 29.9.2020. Zúčastní sa ho 37 mladých ľudí  z Turecka, Talianska, Rumunska, 

Portugalska a Estónska. Plánované je zapojenie mladých s nedostatkom príležitostí.

2019-3-SK02-KA105-002258 We have rights. Humans 2 edittion Thalia Teatro Budča A 31 710,00 €
 Projekt je mládežnickou výmenou medzi príjemcom zo Slovenskej republiky a partnerskými organizáciami zo 6 krajín. Projekt vychádza z 

predchádzajúceho úspešného projektu medzi týmito partnermi. Zameriava sa na učenie o ľudských právach, s dôrazom na sociálnehe a 

ekonomické práva, prostredníctvom divadelných postupov neformálneho vzdelávania.

2019-3-SK02-KA105-002353 Online Dragons Expression o.z. Spišská Belá A 10 190,00 €

 Projekt "Online Dragons," ktorý predkladá Expression o. z., Spišská Belá, je projektom 6-dňovej mládežníckej výmeny pre mládež vo veku 15- 

18 zo Slovenska, Poľska a Gruzínska. Zámerom výmeny je ochrana mladých ľudí v online svete, aktívne spoznávanie potenciálu a hrozieb 

intenetu a rozvoj kritického myslenia v kontexte takých javov, ako sú netolerancia a xenofóbia na internete, hry a gambling, kyberšikana, 

krádež identity, internetové známosti, podvody, závislosti. Do projektu budú zapojené tri organizácie (SK, PL, GEO) s celkovým počtom 25 

účastníkov.námosti, podvody, závislosti.
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2019-3-SK02-KA105-002338 Be the Change Luminosus, n.o. Veľké Kapušany A 12 150,00 €
 Projekt  Be the Change  predkladá LUMINOSUS, n. o.,  Veľké Kapušany v partnerstve s 3 mládežníckymi organizáciami z Poľska, Ukrajiny a Grécka. Hlavnou 

aktivitou projektu je  mládežnícka výmena pre 29 participantov, z toho 14 znevýhodnených, naplánovaná so zámerom zvyšovania tolerancie a akceptácie 

rozmanitosti a rozdielov, inklúzie a posilnenie európskej identity.  Projekt využíva prvky neformálneho učenia. 

2019-3-SK02-KA105-002346 Project: Inclusion STEP - Society for territorial progress Zemplínske Hámre A 19 650,00 €

Projekt si dáva za cieľ zlepšiť podmienky mladých ľudí s nedostatkom príležitostí v regiónoch s ich vysokým výskytom. Projekt si dal za cieľ propagovať a do 

šiestich mesiacov po ukončení projektu vyvinúť stratégiu sociálnej inklúzie mladých vo vidieckych regiónoch za pomoci 6 zúčastnených organizácií, pôsobiacich 

v miestnych komunitách. Taktiež sa v rácmi projektu vytvoria podmienky pre aktívne zapojenie sa do miestnych komunitných akcií a aktivít. V neposlednom 

rade projekt jasnejšie zdôrazní na európskej úrovni vplyv sociálneho vylúčenia na mladých ľudí prostredníctvom internetu.

2019-3-SK02-KA105-002264 Save Earth Save Humanity Znalosti a Zručnosti Bratislava A 17 100,00 €

 Projekt Save Earth Save Humanity je mládežníckou výmenou, ktorú organizuje novovzniknutá neformálna skupina Znalosti a Zručnosti v spolupráci s 30 

účastníkmi z Turecka, Poľska, Litvy, Španielska. Hlavnou témou projektu je uvedomenie si vplyvu prostredia na zdravie a pochopenie základných 

environmentálnych problémov, ktoré v súčasnosti trápia našu planétu. Účasťou na tejto výmene získajú účastníci zručnosti a praktické skúsenosti, ktoré im 

pomôžu uspieť nielen v škole, ale aj neskôr na trhu práce, pretože budú získané v neformálnom prostredí.  Správnym využívaním týchto nástrojov chce skupina 

spolu s partnermi zvýšiť informovanosť verejnosti o environmentálnych výzvach na európskej a miestnej úrovni.

2019-3-SK02-KA105-002344 Growing Consciousness Mladiinfo Slovensko Bratislava N 0,00 €

2019-3-SK02-KA105-002283 Citizens of the future United Youth Spirit Trnava N 0,00 €

2019-3-SK02-KA105-002326 Rediscovering Our Own True Self Change Your Self Košice N 0,00 €

2019-3-SK02-KA105-002288 Consumption Code Awareness Union Youth Group Košice N 0,00 €

2019-3-SK02-KA105-002327 Fit Teen - mládežnícke fitness proti dopingu Fitness Akadémia Vranov Košice N 0,00 €

2019-3-SK02-KA105-002299 Karpaty a Kaukaz pre trvalo udržateľnú spoločnosť Legend Foto Košice N 0,00 €

2019-3-SK02-KA105-002381 Activism Summer SAPLINQ, O.Z. Košice N 0,00 €

2019-3-SK02-KA105-002276 Technology in the Old Days YUVA Partizánske N 0,00 €

2019-3-SK02-KA105-002378 Better Self, Brighter Future ZDRUZENIE MLADYCH ROMOV Banská Bystrica N 0,00 €

2019-3-SK02-KA105-002332 Hungry for Change Slovak Progressive Youth Košice N 0,00 €

2019-3-SK02-KA105-002375 Rainbow Summer Wellbeing Camp SAPLINQ, O.Z. Košice N 0,00 €

2019-3-SK02-KA105-002295 Sleeping Prince and White Horse Princess Twilight Zone Community Liptovský Mikuláš N 0,00 €

2019-3-SK02-KA105-002287 Fresh Vidiecka asociácia mládeže Stará Ľubovňa N 0,00 €

2019-3-SK02-KA105-002322 We are here. We are ready! EduEra Košice N 0,00 €

A Projekt navrhnutý na podporenie

R Projekt umiestnený na rezervnú listinu

N Projekt navrhnutý na nepodporenie

Vysvetlenie
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Číslo projektu Názov projektu Žiadateľ Obec
Pridelenie 

grantu
Rozpočet Popis podporeného projektu

2019-3-SK02-KA105-002354 MEDIALAND
SOCIAL INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP 

DEVELOPMENT ASSOCIATION OF SLOVAKIA
Kanianka A 18 240,00 €

 Projekt Medialand je 6-dňové školenie pre 28 účastníkov (24 pracovníkov s mládežou+4 experti) z 8 organizácií. Zámerom školenia je zvýšiť 

kompetencie pracovníkov s mládežou v oblasti mediálnej gramotnosti, budú sa vzdelávať v témach ako fake news, dezinformácie, virtuálna identita a 

ako to ovplyvňuje mladých ľudí, s ktorými pracujú. Počas školenia budú aj tvoriť aktivity, ktoré budú následne realizovať vo vlastnej komunite.

2019-3-SK02-KA105-002277 Je to HIT! - Hrdinovia inklúzie a tranformácie Divadlo bez domova Bratislava A 16 415,00 €

 Projekt Je to HIT! Hrdinovia inklúzie a transformácie predkladá Divadlo bez domova, ktoré vzniklo pred 13 rokmi a spája ľudí bez domova s telesne 

postihnutými. Na výmene sa zúčastní 5 krajín - Slovensko, Španielsko, Portugalsko, Taliansko, Slovinsko  - dokopy 19 ľudí. . Ide o 7- dňový tréning, 

ktorý sa bude realizovať 19.-24.4.2020. Vzdelávanie bude zamerané na  zoznámenie sa s metodikou príručky „ Medzi hrdinami a démonmi“ a jej 

následné uplatnenie v práci s mládežou. V projekte prekladateľ definuje tieto ciele: - zdieľať metodológiu príručky Medzi hrdinami a démonmi - 

predstaviť zážitkovú metódu Cesta hrdinu - zdieľať dobrú prax sprevádzania dospievajúcej mládeže v kritických momentoch postavenú na kreativite, 

umení a divadelných princípoch - odovzdať pracovníkom s mládežou pracovné nástroje vychádzajúc z vlastnej praxe. Partnerské organizácie sa 

venujú väzňom do 30 rokov a mladým utečencom (Španielsko), Portugalsko pracuje s mládežou s nedostatkom príležitostí, talianska organizácia sa 

venuje mládeži ohrozenej kriminalitou a slovinská mládeži ohrozenej bezdomovectvom.

2019-3-SK02-KA105-002339 Radšej potrební, ako spotrební Detská organizácia FENIX OZ Bratislava A 12 000,00 €

 Projekt Radšej potrební, ako spotrební predkladá DO Fénix, ktorá spolu so svojimi 46 pobočkami, pracuje s mladými dobrovoľníkmi. Projekt 

pozostáva z 2 fáz - organizačná príprava a online prípravné stretnutie účastníkov s cieľom vytvoriť dopredu spolupracujúcu skupinu na online nápady 

a samotného stretnutia 18.3.23.3.2020. Ide o 6-dňovú výmenu mládeže. Vyškolených bude 18 lídrov, ktorí pracujú s mládežou.Cieľom je vzdelávať 

mladých lídrov   a pracovníkov s mládežou v oblasti ekológie, zerowaste, greenwashingu a spoločne vytvoriť publikáciu zameranú na ekológiu.

2019-3-SK02-KA105-002355 Depression Can Not Be Barrier For Youth STEFANI n.o. Žarnovica A 22 700,00 €

Mobilita pracovníkov s mládežou v rámci projektu Depression Can Not Be Barrier For Youth sa uskutoční v dňoch 1.5. – 7.5.2020 v Novej Bani a 

zúčastnia sa jej tridsiati psychológovia pracujúci s mládežou, študenti psychológie, mládežnícki lídri zo šiestich krajín:  Slovenska, Bulharska, Turecka, 

Rumunska, Holandska a Slovinska. Témou projektu je predchádzanie depresii, čo žiadateľ považuje na základe výskumu Svetovej zdravotníckej 

organizácie (WHO) za najväčšiu hrozbu pre ľudstvo, pretože spôsobuje samovraždy. Projekt sa tak dotýka psychického zdravia mladých ľudí s 

využitím neformálneho učenia.

2019-3-SK02-KA105-002278 ReflAct-reflective learning in youth work Change Your Self Košice A 17 083,00 €

Projekt ReflAct-reflective learning in youth work je medzinárodná výmena pracovníkov s mládežou a aktívnych mladých ľudí s denným kontaktom s 

mladými ľuďmi. Projektu sa zúčastní 27 účastníkov z 8 krajín EU a východných partnerských krajín (Slovensko, Arménsko, Gruzínsko, Ukrajina, 

Estónsko, Moldavsko, Rumunsko a Česká republika), z toho 8 účastníkov čelí ekonomickým, kultúrnym alebo geografickým prekážkam. Cieľom je 

získať zručnosti a nástroje na podporu neformálneho vzdelávacieho procesu v cieľových skupinách, s ktorými pracujú v ich každodennej práci. Tak sa 

posilnia a motivujú mladí ľudia, aby používali kritické myslenie, analyzovali ich skúsenosti a zlepšovali svoj ďalší výkon.

2019-3-SK02-KA105-002342 Get closer V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže Trstená A 44 355,00 €

 Mobilita pracovníkov s mládežou v rámci projektu Get Closer sa uskutoční v termínoch 27.4. – 2.5.2020 v Bratislave a 24. – 29.08.2020 v Košiciach. 

Projekt je koncipovaný ako dve nadväzujúce mobility – školiace kurzy, ktorých sa zúčastní 30 pracovníkov s mládežou zo Slovenska, Českej republiky, 

Talianska, Grécka, Malty, Lotyšska, Francúzska, Portugalska a Španielska. Hlavným cieľom tohto projektu je pomôcť mládežníckym organizáciám 

zvýšiť dosah ich komunikačných kampaní na ich cieľové skupiny a naučiť ich využívať inovatívne metódy, ako oslovovať cieľové skupiny a 

komunikovať svoje hlavné myšlienky a vízie.

2019-3-SK02-KA105-002268 Youths Preventing Extremism SYTEV Kysucké Nové Mesto A 29 455,00 €
Projekt Youth Preventing Extremism realizuje organizácia SYTEV (Slovak Youth for Traveling, Education and Volunteering). Ide o mobilitu pracovníkov 

s mládežou. Projekt bude trvať od februára do novembra 2020. Zúčastní sa ho 31 pracovníkov z mládežou z Poľska, Grécka, Turecka, Arménska, 

Georgie, Talianska, Ukrajiny. Plánované je zapojenie mladých s nedostatkom príležitostí.

2019-3-SK02-KA105-002340 Biblioguidance in a confusing world SAPLINQ, O.Z. Košice A 29 320,00 €
 Saplinq, o.z. predkladá žiadosť na podporu mobility pracovníkov s mládežou, pod názvom „Biblioguidance in a confusing world“. Ide o 9+2 dňovú 

mobilitu, do ktorej je zapojených 15 partnerov, dokopy 32 účastníkov – pracovníkov s mládežou. Projektová aktivita bude implementovaná v 

Košiciach od 30.4. do 8.5.2020. Projekt zapája znevýhodnených účastníkov, predovšetkým po ekonomickej stránke, ako aj príslušníkov menšín.

2019-3-SK02-KA105-002286

Quality Measures in the European Solidarity Corps – 

Enhancing coaching roles for Volunteer support in ESC 

projects in Rural Areas.

EduEra Košice A 29 195,00 €

Jedná sa o výmenu 30 pracovníkov s mládežou z 10 krajín na 8 dní - medzinárodný tréning. Výmena sa zameriava na organizácie, kt hosťujú alebo 

realizujú ESC projekty v rurálnych alebo marginalizovaných prostrediach, ktoré v Európe hosťujú najmä žiadateľov o azyl a migrantov. Cieľom 

projektu je zvýšiť povedomie o spoločných znakoch práce s mládežou zrôznych eu krajín, identifikovať a rozvíjať koučing, mentoring a supervíziu pre 

PsM, zvýšiť kvalitu ESC projektov. Výstupom proejktu je manuál na podporue kvality implementácie ESC projektov v rurálnych oblastiach. Projekt je 

konzistentný vo všetkých jeho častiach a realistický. Ako jeden z mála projektov sa zameriava aj na PsM, ktorí priamo pracujú s cieľovou skupinou 

azylantov a migrantov.

2019-3-SK02-KA105-002335 What's next? S.P.A.C.E. - Spolok pre aktivitu, cestovanie, edukáciu. Košice A 58 548,00 €

 Projekt What´s next? predkladá organizácia S.P.A.C.E. - Spolok pre aktivitu, cestovanie a edukáciu. Začína sa 1.1.2020 a končí 31.3.2021. Partnermi 

sú: Arménsko, Gruzínsko, Česko, Poľsko, Chorvátsko. Ide o kombináciu dvoch tréningov (10. - 19.6.2020 v Yerevane - Arménsku) a 10. - 19.8. v Starej 

Lesnej - Slovensko) pre 34 účastníkov na tému prevencie proti násiliu, radikalizácii, extrémizmu. Zámer nie je úplne jasný, ciele však sú rozpísané a 

projektová logika dodržaná. Medzi tréningami, na ktoré majú ísť rovnakí účastníci, má byť medzifáza projektu. Pracuje sa čiastočne s účastníkmi s 

nedostatkom príležitostí, takéto cieľové skupiny deklarujú aj zapojené organizácie, takže účasť na projekte má pomôcť pracovníkom s mládežou 

pracujúcim s týmito mládežníkmi. Do projektu sú zapojené partnerské krajiny. 

2019-3-SK02-KA105-002298
Rise Quality! Developing a Training for European

Youth Group Leaders
Asociácia CVCSR Banská Bystrica A 13 140,00 €

Projekt Rise Quality! Developing a Training for EuropeanYouth Group Leaders predkladá Asociácia

CVČSR. Ide o mobilitu pracovníkov s mládežou koncipovanú na 9 mesiacov, trvanie aktivity je 7 dní. Partnermi sú relevantné organizácie z Nemecka, 

Francúzska a Litvy. Mobility sa má zúčastniť 18 pracovníkov s

mládežou. Zámerom je zvýšiť kompetencie mladých lídrov medzinárodných aktivít

prostredníctvom prípravy a porovnania tréningových modulov pre mladých ľudí zo zapojených krajín.

Účastníkmi teda nebudú priamo títo mladí ľudia, ale pracovníci s mládežou, ktorí výstupy z projektu majú

aplikovať vo svojich organizáciách. 

KA1 - Mobilita pracovníkov s mládežou
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2019-3-SK02-KA105-002347 Youth employment through development of soft skills STEP - Society for territorial progress Zemplínske Hámre A 21 050,00 €

 Projekt smeruje k zlepšeniu zručností mladých ľudí s nedostatkom príležitostí cez posilnenie kompetencií pracovníkov s mládežou, ktorí s nimi 

pracujú. Prihláška je spracovaná na dobrej úrovni, zohľadňujúc jednak špecifiká Akcie, v rámci ktorej sa podáva, ako aj situáciu v oblasti 

nezamestnanosti mladých a nachádzania nástrojov, ako tomuto javu predchádzať/znižovať a v tomto prípade si žiadateľ vybral ako spôsob motivácie 

a aj aktivizácie tréning zameraná na zlepšenie soft skills u účastníkov výmeny čím chce dosiahnuť aktívnejšiu účasť mladých na živote miestnej 

komunity, ako aj schopnosti lepšie sa orientovať na trhu práce.

2019-3-SK02-KA105-002330 Let's improve the quality Regionálne centrum mládeže Trenčín R 28 500,00 €

 Let's  improve the quality je vzdelávacou mobilitou pre mládežníckych pracovníkov zo Slovenska a Portugalska. Je to príležitosť na výmenu 

skúseností, upevnenie viacročnej spolupráce a porovnanie fungovania regionálnej a lokálnej práce s mládežou. Mobility mládežníckych pracovníkov 

sa zúčastní 20 účastníkov a účastníčok. Počas projektu si mládežnícki pracovníci a pracovníčky rozvinú nové zručnosti pre prácu s mládežou, ktoré 

chcú neskôr využiť v rámci svojich lokálnych aktivít. Projekt je plánovaný ako dvojfázová aktivita trvajúca každá 6 dní, na oboch partnerských 

stranách. Do projektu je plánované zapojenie účastníkov so zdravotným znevýhodnením.

2019-3-SK02-KA105-002369 Employability in Progress OZ EDUSTEPS Humenné R 13 560,00 €

Employability in Progress je projekt organizácie OZ EDUSTEPS. Je zameraný na vzdelávanie pracovníkov s mládežou v téme podpory 

zamestnateľnosti mladých ľudí. Ide o 3 fázové vzdelávanie, z ktorých prvá a tretia fáza sa konajú na Slovensku pri Svidníku pre 18 účastníkov. Prvá je 

školenie 10.-18.6.2020 a tretia je seminár 17.-21.9.2020. V druhej fáze budú účastníci pracovať vo vlastnej krajine. Do projektu sú zapojené krajiny: 

Slovensko, Macedonsko, Cyprus, Taliansko, Poľsko a Rumunsko.

2019-3-SK02-KA105-002359 E+CO for sustainable future Youth Europa Slovakia Dolný Kubín R 15 715,00 €
 Projekt mobility pracovníkov s mládežou predkladá organizácia Youth Europa Slovakia spolu s partnermi z 5 krajín (EE, GR, ES, PL, AU) 7 dňový 

vzdelávací kurz pre 21 pracovníkov s mládežou v Lietavskej Svinej na Slovensku, 25. - 31.03.2020 na tému ako udržateľným spôsobom šetrným k 

prírode zorganizovať akýkoľvek projekt Erasmus+, a rozvíjať zručnosti pracovníkov s mládežou a mladých ľudí v environmentálnej oblasti.

2019-3-SK02-KA105-002317 Youth Work in Culturally Mixed Areas INNONET n.o. Kolárovo R 17 085,00 €

Organizácia INNONET predkladá projekt s názvom "Youth work in cultural mixed areas" (mobilitu pracovníkov s mládežou). Jedná sa o 7 dňové 

vzdelávacie školenie určené pre pracovníkov s mládežou, ktorého realizácia je naplánovaná v máji 2020 v Maďarsku, v meste Szeged, súčasťou 

projektu je 9 partnerov/partnerských organizácií, ktorí aktívne pracujú v interkulturálnom prostredí a disponujú skúsenosťami v rámci oblasti 

neformálneho vzdelávania v práci s mládežou. Finálnym vzdelávacím výstupom je tvorba online platformy určená pre pracovníkov s mládežou 

pracujúcich v interkulturálnom prostredí. 

2019-3-SK02-KA105-002316
Creating Compassionate Cultures - Group work based 

on empathy, wellbeing and cooperation
Bystro Bratislava R 20 150,00 €

Projektová žiadosť od predkladateľa „Bystro“ s názvom „Creating Compassionate Cultures - Group work based on empathy, wellbeing and 

cooperation“ je zameraná na vzdelávanie 22 pracovníkov s mládežou (z desiatich krajín:  Slovenska, Veľkej Británie, Lotyšska, Poľska, Grécka, 

Rumunska, Talianska, Českej republiky, Španielska, Severného Macedónska) s cieľom zvýšiť ich odbornú spôsobilosť, zlepšiť ich vodcovské zručnosti 

tak aby boli schopní vytvoriť priestor, ktorý je inkluzívny, otvorený rozdielom a vítajúci rozmanitosť. Mobilita pracovníkov s mládežou im má 

poskytnúť inovatíne neformálne vzdelávacie nástroje potrebné pre rozvoj súcitu a solidarity, rozvoj kompetencií a zdrojov na podporu dialógu, 

empatickú komunikáciu potrebnú pre prácu s mladými ľuďmi pochádzajúcich z rôznych sociálnych prostredí, vrátane sociálne vylúčenej mládeže. 

2019-3-SK02-KA105-002305 Visualise Words, Embody Visuals Otvorená Hra o. z. Bratislava R 21 095,00 €

Predkladaný 5 mesačný projekt je mobilita pracovníkov s mládežou, ktorú predkladá občianske združenie Otvorená hra. Partnermi projektu je 12 

organizácií a inštitúcií pochádzajúce z krajín Slovinsko, Portugalsko, Česká republika, Taliansko, Chorvátsko, Francúzsko, Írsko, Poľsko, Srbsko. 

Hlavným zámerom projektu je, aby sa organizácie naučili ako pracovať s inovatívnymi technikami a nástrojmi ako vizualizácia a práca s telom /visual 

thinking, embodied learning/ a využívať ich v praxi pri práci s mladými ľuďmi.

Strana 6



KA1-Mob. pracovníkov s mládežou

2019-3-SK02-KA105-002279 Educate.Against.Hate Znalosti a Zručnosti Bratislava N 0,00 €

2019-3-SK02-KA105-002271 The Step: Theatre facilitation Thalia Teatro Budča N 0,00 €

2019-3-SK02-KA105-002364 Manage Your Education in Quality Otvorená Hra o. z. Bratislava N 0,00 €

2019-3-SK02-KA105-002324 Faces of Diversity Európsky Dialóg Trnava N 0,00 €

2019-3-SK02-KA105-002360 Džungľa ľudskosti III - Stopy v džungli OZ Apolon Jánovce N 0,00 €

2019-3-SK02-KA105-002297 A Women's Place in Everywhere Twilight Zone Community Liptovský Mikuláš N 0,00 €

2019-3-SK02-KA105-002289 Introduction to Minimalism 101 Awareness Union Youth Group Košice N 0,00 €

2019-3-SK02-KA105-002272 Modern Slavery OZ Care4You Košice N 0,00 €

2019-3-SK02-KA105-002280 Presaď svoje myšlienky! Our Roma Future n.o. Veľké Kapušany N 0,00 €

2019-3-SK02-KA105-002275 Use the technology right! YUVA Partizánske N 0,00 €

2019-3-SK02-KA105-002357 LoveXperience for You(th) Euro-project youth group Zemplínske Hámre N 0,00 €

A Projekt navrhnutý na podporenie

R Projekt umiestnený na rezervnú listinu

N Projekt navrhnutý na nepodporenie

Vysvetlenie
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KA2-Strategické partnerstvá

Číslo projektu Názov projektu Žiadateľ Obec
Pridelenie 

grantu
Rozpočet Popis podporeného projektu

2019-3-SK02-KA205-002312 DiGi YOUTH Európsky Dialóg Trnava A 133 252,00 €

Projekt strategického partnerstva DigiYouth predkladá občianske združenie Európsky dialóg z Trnavy. Partnermi sú: Higgs (Higher Incubator Giving Growth 

and Sustainability) z Grécka, SDRUZHENIE BADESHTETO SEGA z Bulharska a Yasar University z Turecka. Termín projektu je 1.2.2020 - 30.11.2021 - 22 

mesiacov. V projekte ide o digitálnu prácu s mládežou a posilňovanie kapacít mládežníckych organizácií pracovníkov s mládežou v tejto oblasti. Majú byť 

vytvorené výstupy: online Digiyouthwork Hub, simulačná hrá, manuál o digitálnej práci s mládežou a mediálny manuál. V projekte je naplánovaných 

viacero aktivít: mítingy zapojených organizácií, informačné podujatia, tréningy pre pracovníkov s mládežou a konferencia

2019-3-SK02-KA205-002367

Šírenie inovatívneho spôsobu vzdelávania pomocou 

storytellingu za použitia moderného neformálneho 

vzdelávania

Od emócií k poznaniu, n.o. Bratislava A 134 576,00 €
Projekt rieši šírenie výstupov z úspešne ukončeného projektu. Zameranie projektu je budovanie inklúzie a porozumenia medzi znevýhodnenými skupinami 

ľudí a majoritou spoločnosti v SR a ČR prostredníctvom  online storytellingu ako nástroja na budovanie kritického myslenia. Tento projekt rieši  online 

storytelling ako súčasť akreditovaného vzdelávania MŠVVaŠ SR. Do projektu budú zapojení pedagogovia VŠ, študenti VŠ a firemný sektor.

2019-3-SK02-KA205-002306 Zašime nedostatky Nitka Bratislava A 112 539,00 €

Projekt RecyCOOL!  strategického partnerstva podporujúci inovácie trvajúci 24 mesiacov prekladá organizácia OZ Nitka v spolupráci s partnermi Fashion 

Revolution Slovakia, Fashion Revolution Česká republika z.s., Fashion Revolution CIC (UK) Cieľom projektu je vytvoriť plnohodnotný a zároveň atraktívny 

edukačný balík v témach textilného priemyslu a udržateľnosti, ktorý poskytne edukátorom - pedagógom, pracovníkom s mládežou, ale aj mladým ľuďom 

samotným - potrebné vedomosti a zručnosti a bude aplikovateľný vo formálnom aj neformálnom prostredí. Projekt chce vytvoriť 4 intelektuálne výstupy: 

Interaktívny sprievodca udržateľnou módou, Kurikulum pre vzdelávanie v témach udržateľnej módy, manuál na mentorovanie mladých ľudí, manuál na 

prípravu podujatia s témou udržateľnosti. 10 multiplikačných podujatí (5 podujatí na SK + 5 podujatí v CZ) pre 200 účastníkov (školy, CVČ, študenti, mladí 

ľudia). C1-C2 vzdelávacie aktivity pre 49 účastníkov (učitelia a pracovníci s mládežou)

2019-3-SK02-KA205-002358 Social Innovators Network Mladiinfo SLOVENSKO Bratislava A 50 129,00 €

Projekt si dáva za cieľ posilniť aktivity mladých ľudí v oblasti sociálneho podnikania cez zvýšenie komeptencií pracovníkov s mládežou, samotnej mládeže a 

zdieľania príkladov dobrej praxe. Projekt je zameraný na zvyšovanie informovanosti a kompetencií v podnikaní, zapája : - v 1. fáze – mládežnícke sociálne 

iniciatívy a mladých ľudí a pracovníkov s mládežou z 3 krajín regiónu strednej Európy (SK, CZ, HU) s cieľom podporovať partnerstvá, partnerské vzdelávanie 

a myšlienky mládeže pre sociálne podniky  a ich zámery stať sa podnikateľmi (maping) - v 2. fáze - pracovníkov s mládežou, ktorí sú motivátormi a 

vyhľadávačmi mladých podnikateľov, PsM sa stanú multiplikátormi - v 3. fáze - mladých vo veku 15-30, ktorí chcú podnikať, získajú nevyhnutné zručnosti 

od nápadu projektu po sľubné výnosy a najmä s prínosom a sociálnym podtónom celého nápadu. Ciele nastavené v projekte sú dosiahnuteľné v rovine 

kvantitatívnej: - vyškoliť 21 PsM na multiplikátoov myšlienky soc. Podnikania (7 účastníkov z každej partenrskej org., 4 dni v Madarsku) - vyškoliť 30 MLL 

(10 účastníkov z každej partnerskej org., 4 dni na SK, z toho 10 MLL sNP) v oblasti podnikania so sociálnym aspektom

2019-3-SK02-KA205-002345 Mapa príležitostí: sprievodca informáciami pre mládež
Združenie informačných a poradenských centier 

mladých v Slovenskej republike
Prievidza A 84 081,00 €

Projekt Strategického partnerstva zameraného na inovácie trvajúci 23 mesiacov predkladá Združenie Informačných a poradenských centier mladých a 

Asociacia pro podporu Informačních center mládeže v ČR. Projekt Mapa príležitostí: sprievodca informáciami pre mládež. Cieľ žiadateľa je vytvorenie 

podmienok pre nadobúdanie mäkkých zručností mladých ľudí a pracovníkov s mládežou a podpora spolupráce subjektov pracujúcich s mladými ľuďmi 

prostredníctvom inovatívneho a dostupného online nástroja.

2019-3-SK02-KA205-002257 Mladé miesta Nadácia pre deti Slovenska Bratislava R 90 895,00 €

Projekt sa zameriava na zvyšovanie participácie mladých ľudí v plánovacích procesoch v samospráve (v meste a na vidieku) so špecifickým dôrazom na 

priestorovo-územné plánovanie a navrhovanie, resp. architektonicko-urbanistické plánovanie a navrhovanie. Je určený pre pracovníkov s mládežou, 

odborníkov v oblasti architektúry a urbanizmu, developerov, predstaviteľov samospráv (politikom a úradníkom) ako aj aktívnym mladým ľuďom. V rámci 

projektu bude vytvorená nová inovatívna metodická príručka, ktorá zhrnie východiská zapájania mladých ľudí do priestorov územného plánovania a 

navrhovania priestorov. Prinesie tiež príklady dobrej praxe a v rámci multiplikačných aktivít prebehnú regionálne workshopy a medzinárodná konferencia.

KA2 - Strategické partnerstvá
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2019-3-SK02-KA205-002273 Boosting NEETs’ Employability by Beekeeping Slovenská poľnohospodárska Univerzita v Nitre Nitra N 0,00 €

2019-3-SK02-KA205-002302 Organic governance and quality development YMCA na Slovensku Liptovský Mikuláš N 0,00 €

2019-3-SK02-KA205-002329
Mentoring to Empower NEET Young Women in the Agri-

food Sector
Slovenská poľnohospodárska Univerzita v Nitre Nitra N 0,00 €

2019-3-SK02-KA205-002313 HEY! Effective communication for the Youth sector
A.D.E.L. - Association for Development, Education and 

Labour
Stropkov N 0,00 €

2019-3-SK02-KA205-002308

Irresistible responsibility: Training program for youth 

workers based on responsible travel, experiential 

learning and global education

Necestou(ka) Smolenice N 0,00 €

2019-3-SK02-KA205-002363 SEED: Social Entrepreneurship in Education Debate
SOCIAL INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP 

DEVELOPMENT ASSOCIATION OF SLOVAKIA
Kanianka N 0,00 €

2019-3-SK02-KA205-002382
New approaches to sustainable skills development in 

Youth work
Youth for Equality Pusté Uľany N 0,00 €

2019-3-SK02-KA205-002361 YC2 - Youth Councils Yet Coming Rada mládeže Žilinského kraja Žilina N 0,00 €

A Projekt navrhnutý na podporenie

R Projekt umiestnený na rezervnú listinu

N Projekt navrhnutý na nepodporenie

Vysvetlenie
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KA3 - Podpora reformy politík

Číslo projektu Názov projektu Žiadateľ Obec
Pridelenie 

grantu
Rozpočet Popis Podporeného Projektu

2019-3-SK02-KA347-002331 Podpora mládežníckych parlamentov Asociácia CVCSR Banská Bystrica A 14 200,00 €
Projekt posilňuje zručnosti pracovníkov s mládežou CVČ, ktorí aktívne pracujú s mládežníckymi parlamentami. 

Vytvára priestor na vzdelávanie týchto pracovníkov, zdieľanie príkladov dobrej praxe i rozširovania prepojenia 

aktivít mládežníckych parlamentov na miestne zastupiteľstvá.

2019-3-SK02-KA347-002377 Walls of Ignorance Youth for Equality Pusté Uľany A 36 334,00 €

Projektová žiadosť „Walls of Ignorance“ od predkladateľa Youth for Equality má za cieľ v rámci KA3 vytvoriť 

spolu s partnermi z Turecka a Grécka súbor 10 pravidiel / zásad, ktorými by sa mali lídri LGBTIQ+ riadiť. Projekt 

plánuje realizovať 3 vzdelávacie semináre pre širokú verejnosť, ktoré majú slúžiť na podporu rovnosti LGBTIQ+ v 

zapojených krajinách. Výsledkom projektu bude strategický dokument zameraný na problematiku LGBTIQ+, 

ktorý má pomôcť tvorcom politík lepšie porozumieť LGBTIQ+ komunite a potrebám mladých ľudí. Predkladateľ 

Youth for Equality bude počas projektu spolupracovať s úradom verejnej ochrankyne práv, Slovenskou debatnou 

asociáciou, organizáciou Inakosť, Zastúpením EK na Slovensku, Informačnou kanceláriou EP na Slovensku a v 

neposlednom rade bude prezentovať výsledný strategický dokument so zástupcami Európskej komisie za 

okrúhlym stolom v Bruseli. Aktivity projektu: workshop a diskusie na témy ako súčasná situácia LGBTIQ+,  hnutia 

vo svete, argumentácia a negociácia, krízový manažment, marketing, príprava workshopu pre miestne 

komunity, príprava strategického reportu s odporúčaniami ohľadne LGBTIQ+,  problematiky, okrúhly stôl so 

zástupcami Európskej komisie.

2019-3-SK02-KA347-002348 New Generation of Homo Politicus Bratislava Policy Institute Bratislava N 0,00 €

2019-3-SK02-KA347-002284 Rómska mládež mení svet OZ Všetci spolu Veľké Kapušany N 0,00 €

A Projekt navrhnutý na podporenie

R Projekt umiestnený na rezervnú listinu

N Projekt navrhnutý na nepodporenie

KA3 - Podpora reformy politiky
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