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Číslo projektu Názov projektu Žiadateľ Kraj

Schválený 

finančný 

príspevok

Popis podporeného projektu

2015-3-SK02-KA105-000735
Think Globally, Do Business 

Locally
S.P.A.C.E. - Spolok pre aktivitu, cestovanie, edukáciu. Banskobystrický 42 325,00 €

Projekt predkladá OZ S.P.A.C.E. z Banskobystrického kraja, ktorého cieľom je vytvárať pre 

mladých ľudí priestor pre neformálne vzdelávanie, zlepšovanie jazykových a iných schopností.  

Projekt je zameraný na podporu podnikavosti mladých ľudí. Žiadateľ plánuje 2 multilaterálne 

mládežnícke výmeny (SK, PL, BG, RO, HR, SI), jednu zameranú na vidiecku mládež a druhú na 

mládež z miest. Aktivity oboch projektov sú približne rovnaké so špecifikami podľa cieľovej 

skupiny (mesto/vidiek), zamerané na témy ako ekonomické ukazovatele krajín, moderné 

technológie v podnikaní príprava podnikateľského plánu, analýza potrieb, biznis ako riešenie a 

pod.

2015-3-SK02-KA105-000687 Šanca vidieku Dedinská únia helpianskych aktivistov o.z. Banskobystrický 27 060,00 €

Predložený projekt mládežníckej výmeny počíta s účasťou 66 účastníkov vrátane 6 lídrov z 3 

krajín programu. Výmena sa uskutoční v Heľpe v dňoch 2.-9.6.2016. Partneri projektu – ČR a 

Nemecko – boli zvolení na základe vopred stanovených kritérií tak, aby priniesli čo najviac 

inšpirácie a nápadov do projektu. Hlavné témy projektu sú: Rozvoj vidieka a urbanizácia, 

Tvorivosť a kultúra; Problematika trhu práce vrátane kariérneho poradenstva/ nezamestnanosť 

2015-3-SK02-KA105-000736 NEEDDO Youth Exchange DOWINA - Asociácia pre podporu vzdelávania Bratislavský 26 490,00 €

Hlavnou aktivitou projektu je mládežnícka výmena, ktorej za zúčastní 40 účastníkov zo 

Španielska a Slovenska. Výmena sa uskutoční v Bratislave v dňoch 18.-30.7.2016. Projekt sa 

zameriava na to, ako by mladí ľudia mohli zmeniť spoločnosť cez svoju participáciu na 

dobrovoľníckych aktivitách a aktivitách sociálnej inovácie.

2015-3-SK02-KA105-000648 NEW HOME EDU 4 U Košický 25 800,00 €

Projekt mládežníckej výmeny predkladá nezisková organizácia EDU 4 U. Výmena sa uskutoční v 

Sečovciach v dňoch 1.-7.8.2016 a zúčastní sa jej 30 účastníkov zo Slovenska a 30 z Turecka. 

Témou projektu je utečenecká kríza v Európe a možnosti mladých ľudí ako na ňu reagovať. 

Výmena bude trvať 9 dní a jej súčasťou budú aktivity ako napríklad: diskusie, prezentácie, 

interkultúrne večery, workshopy, rolové hry a pod.).

2015-3-SK02-KA105-000673
Handmade - a way to 

creativity, relaxation, self-

employment

Cardio Youngs Bratislavský 21 150,00 €

Výmena je tematicky zameraná na tvorivosť a podnikanie. Výmena sa uskutoční v Bratislave 

v dňoch 21.6 – 29.6.2016 a zúčastní sa jej 42 mladých ľudí zo Slovenska, Poľska, Česka, 

Bulharska, Francúzska, Litvy a Slovinska. Cieľom je naučiť sa tvorivé techniky, vypracovať 

podnikateľský zámer a oboznámiť účastníkov s tradičným umením.

2015-3-SK02-KA105-000744 Remeslo má zlaté dno! Miestna akčná skupina Strážovské Vrchy Trenčiansky 20 910,00 €

Výmena sa uskutoční v Necpaloch v dňoch 25.4.-.4.5.2016 a zúčasní sa jej 17 účastníkov z každej 

krajiny. Cieľom mládežníckej výmeny medzi Slovenskom, Poľskom a Českou republikou je 

priblížiť remeslo mladým ľuďom ako perspektívne, moderné a potrebné povolanie, aby ho 

mladí ľudia vnímali ako rešpektovaný a finančne výhodný odbor. Snahou je podporiť štúdium 

remeselných odvetví tak, aby boli prínosom pre aktuálny trh práce. Do projektu budú zapojení 

mladí ľudia s nedostatkom príležitostí hlavne týkajúceho sa zvýšenej miery nezamestnanosti v 

regióne. Aktivity odrážajú potreby možnosti trhu práce, nadobudnuté vedomosti a praktické 

zručnosti. Prínosom má byť zachovanie remesiel a zníženie nezamestnanosti.

2015-3-SK02-KA105-000766
You can see great nature 

under dark sky
STEP - Society for territorial progress Prešovský 19 670,00 €

Projekt sa uskutoční v Snine v dňoch 14.-21.5.2016. Cieľom projektu je nielen informovať 

mladých, poukázať na prírodné dedičstvo a jeho znečistenie, ale taktiež vzbudiť  v nich záujem a 

ochotu pracovať na sebe aby sa stali zodpovednejšími voči životnému prostrediu a aby šírili 

informácie a myšlienky ďalej do komunity. Na projekte sa zúčastní sedem  krajín, každá krajina 

vyšle piatich účastníkov, z ktorých jeden bude lídrom skupiny. Aktivity boli vytvárané tak, aby 

mladým ponúkli teoretické poznatky získané pomocou neformálnych metód vzdelávania, ako 

napríklad workshop a exkurzie, a umožnili im aplikovať tieto poznatky kreatívne v praxi.

KA1 - Mládežnícke výmeny



2015-3-SK02-KA105-000692 Aim Tanečný klub Aura Dance Trenčiansky 18 860,00 €

Projekt bilaterálne mládežníckej výmeny predkladá organizácia Tanečný klub Aura Dance v 

spolupráci s poľskou organizáciou, s ktorou už v minulosti úspešne spolupracovala. Výmena sa 

uskutoční v dňoch 16.-23. júla 2016 v Podskalí a zúčastní sa jej 46 mladých ľudí vrátane lídrov. 

Cieľom projektu je motivovať mladých ľudí aby boli zodpovednejší a motivovanejší k 

pristupovaní k aktivitám, bez ohľadu na to o akú činnosť pôjde. Na projekte bude participovať 

profesionálna odborníčka z oblasti psychológie. Aktivity projektu budú realizované cez 

neformálne vzdelávanie prostredníctvom zoznamovania, pohybových hier, hier zameraných na 

motiváciu, tímovú spoluprácu až po hry na rozvoj empatie.

2015-3-SK02-KA105-000742
Rómska mládežnícka 

participácia na miestnej 

úrovni

NEZISKOVÁ ORGANIZÁCIA EPIC Bratislavský 17 584,00 €

Projekt je trilaterálnou mládežníckou výmenou, ktorú organizuje Neziskové združenie EPIC 

spolu s partnermi z Fínska a Maďarska. Výmena sa uskutoční v dňoch 11. mája až 18. mája 

2016, vo Fínsku a zúčastní sa jej 24 znevýhodnených mladých ľudí, prevažne rómskeho pôvodu 

(ekonomické, geografické a spoločenské prekážky a vzdelávacie problémy). Hlavným cieľom 

predkladanej výmeny je motivovať účastníkov k občianskej participácií a k rómskemu aktivizmu. 

Cez aktivity výmeny sa účastníci zdokonalia v komunikačných zručnostiach, v prezentačných a 

vyjednávacích zručnostiach.

2015-3-SK02-KA105-000764 Own your culture STEP - Society for territorial progress Prešovský 16 700,00 €

Projekt Own your Culture združí spolu 30 mladých ľudí, 6 skupinových lídrov a 2 facilitátorov v 

dňoch 11.-16.4.2016 v Snine. Mladí ľudia budú pochádzať zo 6 krajín (Rumunsko, Bulharsko, 

Litva, Slovensko, Španielsko, Turecko). Podnetom pre projekt je skutočnosť, že mladí ľudia žijúci 

v tomto uponáhľanom svete strácajú vzťah k tradičným remeslám a zvykom. Mladí ľudia chcú 

prevziať iniciatívu a poukázať na dôležitosť zachovania tradícií a remesiel. Stanovené ciele 

projektu sú: zvýšiť povedomie mladých ľudí o tradičných remeslách a tradíciách, vzbudiť pocit 

dôležitosti týchto tradícií a ich zachovanie, mladí ľudia nadobudnú remeselnícke a manuálne 

zručnosti, rozvíjanie kreativity mladých ľudí, prebudiť kultúrnu senzitivitu a znášanlivosť, 

zdôrazniť špecifickú povahu a dôležitosť tradičnej a ľudovej kultúry ako integrálnej súčasti 

kultúrneho dedičstva a živej kultúry, interkultúrne učenie, podporiť aktívne občianstvo mladých 

v rurálnych oblastiach, podporiť medzinárodnú spoluprácu a budovanie partnerstiev. 

Realizátori budú využívať rôzne metódy neformálneho vzdelávania, napr. diskusie, 

brainstorming, interaktívne prezentácie, rolové hry a simulácie. V závere projektu bude do 

projektových aktivít zapojená aj miestna komunita v Snine.

2015-3-SK02-KA105-000652
Youth + Sport = Active 

lifestyle?
občianske združenie KERIC Žilinský 15 800,00 €

Keric plánuje výmenu medzi štyrmi krajinami - Slovensko, Anglicko, Poľsko a Portugalsko. 

Výmena je tematicky zameraná na šport a uskutoční sa v Čadci v dňoch 6.-7.4.2016. Mladí ľudia, 

ktorí sa jej zúčastnia budú vo veku od 16 - 18 rokov. Medzi ciele projektu patria propagovať 

toleranciu a porozumenie medzi mladými ľuďmi, výmena skúseností z rôznych oblastí športu, 

podpora priamej participácie mladých ľudí s obmedzenými možnosťami, podpora 

mládežníckych lídrov, zvýšenie participácie mladých ľudí na komunitných aktivitách, prehĺbenie 

spolupráce medzi účastnými organizáciami, výmena skúseností a podpora programu E+.

2015-3-SK02-KA105-000752
Challenging Antigypsyism 

through grassroots activism
Association of Young Roma Banskobystrický 14 840,00 €

Cieľom výmeny, ktorá sa uskutoční v apríli 2016 v dĺžke 5 dní je propagácia aktivizmu, ktorý sa 

snaží bojovať s "anticiganizmom". 40 rómskych a nerómskych mládežníckych a mladých 

vedúcich, aktivitstov, dobrovoľníkov sa počas seminára spojí v Banskej Bystrici aby čelili 

stereotypom spojeným s anticiganizmom. 

2015-3-SK02-KA105-000718 Youth for youth NEZISKOVÁ ORGANIZÁCIA EPIC Bratislavský 12 340,00 €

Projekt je mládežníckou výmenou iniciovanou z potreby mladých ľudí - študentov FiF UK, v 

Bratislave, ktorá vznikla ako reakcia na nedostatok podpory pre mladých ľudí v oblasti prechodu 

z formálneho vzdelávania na trh práce. Cieľom projektu je vytvoriť na FiF UK dobrovoľnícke 

kariérne poradenské centrum v spolupráci s partnerskou organizáciou z Veľkej Británie, ktorá 

má know-how. Mládežnícka výmena sa bude konať v Edinburgu, v dňoch 23.-29. marca 2016 a 

zúčastní sa ho 20 mladých ľudí zo SK a UK.



2015-3-SK02-KA105-000674 Democracy school Regionálne centrum mládeže Trenčiansky 11 782,00 €

Mládežnícka výmena sa odohrá v Podskalií od 23. - 30. apríla 2016 a zúčastnia sa jej mladí ľudia 

vo veku 13-15 rokov zo Slovenska a Českej republiky. Všetci účastníci sú členmi mládežníckych 

parlamentov na základných školách a mestských mládežníckych parlamentov. Cieľom projektu 

je propagovať demokratický systém a jeho dopad na aktivity študentského parlamentu. 

2015-3-SK02-KA105-000734 NasTroje umelci v akcii Trenčiansky 11 280,00 €

Skupina "umelci v akcii" je skupina mladých ľudí, ktorí vznikli popri škole a študujú rôzne 

výtvarné odbory. V spojení s obdobnými skupinami z Poľska a Českej republiky 33 mladých ľudí, 

ktorých spájajú umelecké záujmy chcú reagovať na predošlé výmeny, ktoré sa konali v CZ a PL. 

Cieľom je spojiť mládež a spoločne vytvoriť filmy a výstupy land artov, ktoré by odprezentovali 

premietaním v nimi vytvorenom historickom priestore. Snažia sa spojiť históriu minulosti so 

súčasnou tvorbou a vnímaním cez počítačové programy. Trilaterálnavýmena bude prebiehať v 

dňoch 13.-18.6.2016 v Trenčíne a okolitých historických územiach.

2015-3-SK02-KA105-000727 Slawanderful Nadak group Trenčiansky 10 080,00 €

Na projekte sa zúčastní 28 mladých ľudí, vo veku od 18 do 24 rokov, z Poľska a Slovenska. 

Výmena sa uskutoční v Hrabušiciach v dňoch 1.-10.4.2016. Najdôležitejším cieľom je ukázať 

mládeži z oboch krajín, že aj tu v našej malej časti Európy máme byť na čo hrdí, pretože korene 

našej kultúry siahajú do ďalekej histórie. Všetky aktivity sú založené na metóde neformálneho 

vzdelávania. Pomocou rôznych workshopov, založených na princípe práce a aj následného 

učenia, účastníci získajú mnoho užitočných schopností a naučia sa nové zručnosti, ako napríklad 

šitie, maľovanie, drôtovanie a iné remeslá 

2015-3-SK02-KA105-000688 Mind the Nature YouthGO Žilinský 9 170,00 €

Projekt, ktorý predkladá neformálna skupina YouthGO sa venuje tematike životného prostredia. 

Výmena sa uskutoční v Liptovskom Mikuláši v dňoch 2.-6.5.2016. Cieľom projektu je spojiť 28 

mladých ľudí zo Slovenska, Poľska, Nemecka a Českej republiky, ktorí sa budú týždeň venovať 

environmentálnym a ekologickým otázkam a počas tohto týždňa v nich vybudovať vedomie, 

ktoré im aj do budúcnosti napovie, že prírodu treba chrániť.

2015-3-SK02-KA105-000732
Challenge for young 

generation
Centrum voľného času Prešovský 7 315,00 €

Projekt s názvom Challenge for young generation podáva CVČ v Starej Ľubovni združujúce deti a 

mládež, ktorí majú záujem aktívne sa podieľať na živote obce a tráviť zmysluplne voľný čas. 

Jedna z kľúčových osôb zapojených do projektu je absolvent národných projektov KOMPRAX a 

PARKTIK. Partneri projektu, zvolení na základe dlhodobej spolupráce, sú organizácie z Česka a 

Poľska, ktoré majú skúsenosti s neformálnym vzdelávaním, organizovaním množstva aktivít pre 

mládež a podporujú aktívnu participáciu mládeže. Výmena na uskutoční v Starej Ľubovni v 

dňoch 12.-20.2.2016. Projekt sa zameriava na tému migrácia/emigrácia obyvateľstva, 

diskriminácia a problémy EÚ. Najdôležitejšie témy projektu sú Sociálny dialóg, Inklúzia – 

rovnosť a Medzikultúrne/medzigeneračné vzdelávanie a (celoživotné) učenie sa. Cieľom 

projektu je podporovať kreativitu, iniciatívu a podnikavosť mladých ľudí, rozvíjať PR 

kompetencie, organizačné, komunikačné, prezentačné a občianske zručnosti a šíriť myšlienku 

aktívnej participácie mladých ľudí.

2015-3-SK02-KA105-000656 Know yourself, live healthy Elpis Prešovský 0,00 €

2015-3-SK02-KA105-000679 Šport nás spája Openmind Trenčiansky 0,00 €

2015-3-SK02-KA105-000697 Without fail CENTRUM VLOCKA LEDNICA Trenčiansky 0,00 €

2015-3-SK02-KA105-000699 You are what You eat YouthGO Žilinský 0,00 €



2015-3-SK02-KA105-000705 Today's values PJ80 Košický 0,00 €

2015-3-SK02-KA105-000706 Future Bosses Mládežnícky parlament Stará Ľubovňa Prešovský 0,00 €

2015-3-SK02-KA105-000709 Better today Európania proti prúdu Košický 0,00 €

2015-3-SK02-KA105-000710
Keep Your Health, Stay 

Young!
Občiansky Spolok o.z.

Banskobystrický
0,00 €

2015-3-SK02-KA105-000729
EU Summer School: 

European Identity at the 

Crossroad

UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE Trnavský 0,00 €

2015-3-SK02-KA105-000730
Entrepreneurship As a Way 

Toward Change
Zdruzenie občanov pre rozvoj aktivít mesta Detva "Aktívne mesto" Banskobystrický 0,00 €

2015-3-SK02-KA105-000743 Think Wise2 - Paper Waste Luminosus, n.o. Košický 0,00 €

2015-3-SK02-KA105-000753
Youth unemployment in 

Europe
The Inspiration Košický 0,00 €

2015-3-SK02-KA105-000757 Online versus Real World KAM Košický 0,00 €

2015-3-SK02-KA105-000758 Rebuild your relations The Hope Košický 0,00 €

2015-3-SK02-KA105-000763 Búrame múr FROLKY Žilinský 0,00 €

2015-3-SK02-KA105-000765 Wolunteering is cool Expression o.z. Prešovský 0,00 €

2015-3-SK02-KA105-000767 on the way to be healthy perspective youth Košický 0,00 €

2015-3-SK02-KA105-000768
V zdravom tele zdravý duch - 

Healthy body healthy spirit
Givers Košický 0,00 €

2015-3-SK02-KA105-000769
Technical education through 

imagination in Kulturpark
Radost deti Košický 0,00 €



Číslo projektu Názov projektu Žiadateľ Kraj

Schválený 

finančný 

príspevok

Popis podporeného projektu

2015-3-SK02-KA105-000651

Connecting 

International and local 

volunteering

občianske 

združenie KERIC
Žilinský 26 549,00 €

Projekt predkladá OZ Keric z Čadce, ktoré je zamerané na prácu s deťmi a mládežou vo vekovej kategórii 4-30

rokov. Žiadateľ plánuje vyslať 2 dobrovoľníkov na 6 mesačnú EDS do Portugalska a Talianska a hosťovať 3

dobrovoľníkov z Francúzska, Rakúska a Talianska na obdobie 11 mesiacov a 2 dobrovoľníkov z Poľska na

obdobie 2 mesiacov.

2015-3-SK02-KA105-000654
The First School of New 

Circus
CirKusKus Bratislavský 8 113,00 €

Projekt EVS predkladá skúsená organizácia, ktorá dlhodobo hosťuje dobrovoľníkov v rámci EVS. V rámci projektu je 

plánované hosťovanie 1 dobrovoľníka z Rakúska.

Počas hosťovania dobrovoľníka sa kladie dôraz nielen na jeho osobnostný rozvoj,

ale aj prínos pôsobenia dobrovoľníka v organizácií. Dobrovoľníkovi bude poskytnutý dostatočný priestor pre rozvoj, 

rast a zvyšovanie kompetencií – nielen špecificky súvisiacich so zameraním projektu (pohybové aktivity), ale aj rozvoj 

kľúčových kompetencií (jazykové schopnosti, soft skills, kultúrne kompetencie, učiť sa učiť, podnikavosť a digitálne 

kompetencie). Projekt sa uskutoční v Bratislave v dňoch od 1.1. do 31.12.2016.

2015-3-SK02-KA105-000659
Looking Back, Aiming 

Forward
TANDEM n.o. Nitriansky 7 497,00 €

Organizácia Tandem v Komárne, ktorá pôsobí v oblasti kariérneho vzdelávania a rozvoja osobnosti plánuje prijať 

dvoch dobrovoľníkov z Maďarska. Dobrovoľníci by mali byť z oblasti, kde žijú iné menšiny a mali by mať záujem o 

prácu s mládežou. EDS sa uskutoční v Komárne bude trvať od 28.3.2016 do 31.8.2016 a dobrovoľníci budú zapojení 

do aktivít organizácie.

2015-3-SK02-KA105-000661
Teaching around the 

World

Veľky Meder 

centrum mládeže, 

n.o.

Trnavský 8 293,00 €

Dobrovoľníčka zo Španielska sa bude vo Veľkom Mederi venovať deťom a mládeži z detského domova, z chudobných 

rodín a Rómskym deťom. Ide o každodennú prácu s deťmi v Centre mládeže. Výmena sa uskutoční vo Veľkom Mederi 

a bude trvať od 1.3.2016 do 28.2.2017.

2015-3-SK02-KA105-000668 UPeCe Experience
Vysokoškolské 

združenie Cesta
Bratislavský 16 416,00 €

Projekt Európskej dobrovoľníckej služby bude realizovať Vysokoškolské združenie cesta, ktoré prevádzkuje Univerzitné 

pastoračné centrum sv. Jozefa Freinademetza (UPeCe). Aktivity dobrovoľníkov budú trvať jeden rok od februára 2016. 

Združenie bude hosťovať celkovo 2 dobrovoľníkov z Talianska a Poľska. Ich náplňou dobrovoľníckej činnosti bude 

podieľať sa na aktivitách UPeCe, ktoré zabezpečuje prostredníctvom svojich 24 tímov aktivity pre študentov v 

Mlynskej doline, v Bratislave. Cieľom projektu je poskytnúť dobrovoľníkom skúsenosť podieľať sa na aktivitách 

združenia, čím prídu do kontaktu s veľkým množstvom iných mladých ľudí, prevažne študentov zo slovenských 

vysokých škôl, ale aj so zahraničnými študentmi. Táto služba napomôže ich

osobnostnému rozvoju, prípadne k ich lepšiemu sebapoznaniu a k rozvoju mnohých kompetencií získaných pri 

organizovaní aktivít pre mladých ľudí.

KA1 - Európska dobrovoľnícka služba



2015-3-SK02-KA105-000677
Let's volunteer in 

Mladiinfo!

Mladiinfo 

Slovensko
Bratislavský 18 162,50 €

Prostredníctvom projektu chce organizácia Mladiinfo hosťovať troch dobrovoľníkov - z Macedónska, Holandska a 

Turecka po dobu ôsmich mesiacov. Hosťovanie prebehne v samotnej organizácii, činnosť bude zameraná prioritne na 

šírenie povedomia o EVS a programu Erasmus+. Aktivity sa uskutočnia v Bratislave v dňoch 1.2.-30.9.2016.

2015-3-SK02-KA105-000678 Share&Care with EVS
Mladiinfo 

Slovensko
Bratislavský 20 831,00 €

Projekt mládežníckej výmeny predkladá nezisková organizácia EDU 4 U. Výmeny sa zúčastní 30 účastníkov zo 

Slovenska a 30 z Turecka. Témou projektu je utečenecká kríza v Európe a možnosti mladých ľudí ako na ňu reagovať. 

Výmena bude trvať 9 dní a jej súčasťou budú aktivity ako napríklad: diskusie, prezentácie, interkultúrne večery, 

workshopy, rolové hry a pod.).

2015-3-SK02-KA105-000693
Urban Volunteering kick-

start

Mladiinfo 

Slovensko
Bratislavský 7 580,00 €

Prostredníctvom projektu bude Mladiinfo hosťovať v Bratislave 5-tich dobrovoľníkov z Macedónska a 5-tich z 

Rumunska a to počas 19-tich dní v máji 2016. Týmto chce podnietiť aktívnu participáciu mladých ľudí v spoločnosti a 

to hlavne na lokálnej úrovni. Týchto 10 dobrovoľníkov by malo počas 10-tich dní vykonávať 2- dňovú výpomoc vo 

vybraných BA organizáciách zameraných na rôzne oblasti ako: bezdomovci, opustené matky, siroty, čistenie mesta, 

slobodu zvierat, politika, kultúra. Následne si každý pripraví svoju vlastnú 2 dňovú aktivitu. Organizácie, ani 

dobrovoľníci nie sú zatiaľ vybraní.

2015-3-SK02-KA105-000700
Jazyky i kultúry - naživo i 

cez internet
Edukácia@Internet Trenčiansky 16 416,00 €

Projekt bude prebiehať na Slovensku v meste Partizánske a okolí od 01.03.2016 do 31.05.2017. Počas 12 mesiacov 

bude Edukácia@Internet hosťovať 2 dobrovoľníkov z Poľska. Cieľom projektu je navzájom prepojiť online jazykové 

vzdelávanie s komunikáciou v reálnom živote pri aktívnej osobnej účasti učiacich sa. Edukácia@Internet vytvorila 

niekoľko úspešných bezplatných jazykových platforiem, no pre dobrovoľníkov je zároveň dôležité rozvíjať 

nadobudnuté poznatky aj v bežnom živote. Aktivity projektu sú založené na osobnej komunikácii v cieľovom jazyku a 

sú spojené s online vzdelávaním.

2015-3-SK02-KA105-000704 Užitočné prepojenia Alter Nativa Košický 16 226,00 €

Žiadosť predkladá skúsená organizácia v realizácií projektov EVS. Po prvýkrát vstupuje do partnerstva s organizáciou z 

Českej republiky a Poľska. V rámci predloženej žiadosti je plánované hosťovanie spolu 4 dobrovoľníkov (2 dobrovoľníci 

z Čiech a 2 dobrovoľníci z Poľska) po dobu 12 mesiacov. Hlavným cieľom projektu sú vzdelávacie aktivity vo forme 

praktických aktivít a aktívneho šírenia informácií o trvalo udržateľnom živote a permakultúre.

2015-3-SK02-KA105-000728 Tradičný gazdovský dvor

Centaurus, 

občianske 

združenie

Banskobystrický 32 832,00 €

Hlavnou ideou projektu je návrat k pôvodnému životu našich predkov v harmónii s prírodou, k pôvodným tradíciám a 

remeslám. Projekt sa bude realizovať v súlade s prírodou a tým čo nám poskytuje. Aktivity a úlohy dobrovoľníkov 

budú spočívať v sadení a starostlivosti o eko - záhradu a ovocný sad. Po zbere plodín a byliniek zo záhrady a voľnej 

prírody (hríby, šípky, lesné plody ) sa dobrovoľníci naučia ich spracovanie do rôznych produktov - lekvár, sirup, čaj, 

sušené ovocie ( zo sušiarne na ovocie ), liečivá tinktúra, mydlo, šampón, atď. Väčšina aktivít je zameraná na výskum a 

získavanie nových poznatkov z histórie napr. návšteva múzeí v Nižnej Myšli, Bojnej alebo Havránok pri Liptovskej 

Mare. Cieľom predkladateľa je u dobrovoľníkov podporiť vnímanie ochrany životného prostredia tak, aby bola pre 

ďalšie generácie zachovaná prirodzená rozmanitosť prírody a všetkých jej súčastí, ku ktorým patríme aj my. Počas 

projektu EDS sa dobrovoľníci zúčastnia na festivaloch, historických prehliadkach, workshopoch, divadelných a 

filmových predstaveniach, na ktorých organizácii sa budú podieľať. Projekt sa uskutoční v Banskej Bystrici a bude 

prebiehať od 1.2.2016 do 15.1.2018.



2015-3-SK02-KA105-000738

Stanica - Open Cultural 

Space connecting East 

and West

TRUC SPHERIQUE Žilinský 7 563,00 €

Žiadateľom je skúsená organizácie v oblasti hosťovania dobrovoľníkov. Organizácia plánuje hostiť dve

dobrovoľníčky (už vybraté) z Ukrajiny a Holandska. Obe vysielajúce organizácie sú pre žiadateľa noví partneri. Cieľom 

projektu je integrácia 2 dobrovoľníkov do činnosti alternatívneho kultúrneho priestoru s ohľadom na ich schopnosti a 

skúsenosť a rozvíjajúcich ich nové praktické zručnosti. Výmena sa uskutoční v Žiline a bude prebiehať od 6.1.2016 do 

28.2.2017.

2015-3-SK02-KA105-000740

Connecting People - 

Connecting 

Communities

Centrum 

dobrovolníctva
Banskobystrický 16 416,00 €

Projekt EDS počíta so zapojením jedného dobrovoľníka z Česka a jedného z Poľska do organizovania aktivít na 

zviditeľnenie dobrovoľníctva v Banskej Bystrici. Projekt sa zameriava na vytvorenie vhodného prostredia pre osobný 

rozvoj dobrovoľníkov v oblastiach ako tolerancia, kultúrne povedomie a chápanie rozmanitosti, komunikácia a tímová 

práca. Výmena bude prebiehať od 1.2.2016 do 31.1.2017.

2015-3-SK02-KA105-000747

Capacity building of 

Gemer region's 

communities using local 

media

Občianske 

združenie 

Fundament

Banskobystrický 16 226,00 €

Projektovú žiadosť predkladá organizácia skúsená v oblasti hosťovania dobrovoľníkov v rámci EVS. V

projektovej žiadosti je plánované hosťovanie dvoch dobrovoľníkov z Maďarska, ktorí v čase podávania projektu ešte 

neboli vybratí. Metodika výberu dobrovoľníkov uvedená v žiadosti zabezpečuje transparentnosť, dostatok informácií a 

umožňuje potenciálnym záujemcov získať informácie z viacerých zdrojov (bývalí dobrovoľníci). V rámci projektu je 

plánované priebežné vyhodnocovanie aktivít projektu, vytvorený priestor na spätnú väzbu a reflektovaný individuálny 

prístup s ohľadom na rozvoj kompetencií, ako aj osobný rozvoj dobrovoľníka. Výmena sa uskutoční v Rimavskej 

Sobote a bude trvať od 7.1.2016 do 5.1.2017.



2015-3-SK02-KA105-000749 Let´s be a part of WYD!

V.I.A.C. - Inštitút 

pre podporu a 

rozvoj mládeže

Žilinský 26 490,00 €

V.I.A.C. predkladá projekt skupinovej EDS, ktorého sa zúčastní 30 dobrovoľníkov, ktorí budú pôsobiť počas jedného 

mesiaca v Krakowe ako podpora pre miestnu organizáciu zabezpečujúcu veľké podujatie WYD (World Youth Day). 

Dobrovoľníci budú mať rôzne úlohy spojené s organizačným zabezpečením podujatia.

2015-3-SK02-KA105-000756
Find your roll in the 

story
Združenie Slatinka Banskobystrický 0,00 €

2015-3-SK02-KA105-000717 Let´s volunteer!

V.I.A.C. - Inštitút 

pre podporu a 

rozvoj mládeže

Žilinský 0,00 €

2015-3-SK02-KA105-000703

Volunteering activities 

to strenghten 

community work in field 

of dance and theatre

Nový Priestor, o.z. Bratislavský 0,00 €

2015-3-SK02-KA105-000690

Let’s Play Handball: 

Sport Journalism and 

Reporting

Mladiinfo 

Slovensko
Bratislavský 0,00 €



Číslo projektu Názov projektu Žiadateľ Kraj Schválený finančný príspevok Popis podporeného projektu

2015-3-SK02-KA105-000713
Anti-bias approach in local 

youth work
Saplinq Nitriansky 30 558,00 €

Projekt predkladá nezisková organizácia SAPLINQ, ktorá sa zameriava 

na rozvoj LGBT mládežníckych lídrov. Ide o projekt mobility 

pracovníkov s mládežou medzi slovenskou a českou organizáciou, 

obe organizácie sa venujú téme antidiskriminácie a "human rights 

education". Cieľovou skupinou sú pracovníci s mládežou a 

zamestnanci centier voľného času, ktorí sa najú naučiť ako pripraviť, 

viesť a hodnotiť antidiskrimačné vzdelávanie (anti-bias approach-

ďalej ako AB prístp). Zámerom je tiež vybudovať sieť ambasádor, 

nositeľov anti-bias approach. Projekt pozostáva z 3 aktivít- 

prípravného stretnutia a 2 školení. Cieľom prvého školenia je, 

poskytnúť účastníkom teoretické základy AB prístupu a získať vlastnú 

skúsenosť s týmto prístupom na samých sebe. V medzifáze bude 

úlohou účastníkov zrealizovať krátku vzdelávaciu aktivitu využivajúcu 

tento prístup. Druhé vzdelávanie bude reflektovať na prvé 

vzdelávanie a medzifázu s cieľom lepšie reflektovať a zapracovať 

tento prístup do reality a aktivít, ktoré robia. Projekt sa uskutoční v 

Žiline v dňoch 4.-6.3 2016 a zúčastní sa ho 5 účastníkov zo Slovenska 

a Českej republiky.

2015-3-SK02-KA105-000658

Special Effects-Simplicity, 

Depth And Nature-Based 

Methods In Youth Work

Play It Big Trnavský 29 275,00 €

Predložený projekt mobility pracovníkov s  mládežou/mládežníckych 

vedúcich predkladá organizácia Play It Big v spolupráci s partnermi z 

11-tich krajín. Partnerstvo je založené z predošlej spolupráce na 

školení pre trénerov. Výmena sa uskutoční v Prešove v dňoch 14.-

21.5.2016. Hlavnou líniou projektu je rozvíjať kompetencie 

pracovníkov s mládežou/mládežníckych vedúcich, ktorí pracujú s 

mladými ľuďmi z vidieckych oblastí a vnímať prírodu ako potenciál 

pre neformálne vzdelávanie mladých ľudí so sociálne 

znevýhodneného prostredia a vidieckych oblastí. Hlavný cieľom 

tohto projektu je zlepšiť kvalitu vzdelávacích aktivít v organizáciách 

prostredníctvom lepšie pripravených trénerov. Cieľom projektu je 

rozvíjať kompetencie PsM naviazané na efektívnu prácu s mládežou 

a školiace aktivity so špeciálnym zreteľom na komunitný prístup, 

zažiť témy relevantné k školeniu v množstve interaktívnych metód a 

zamerané na proces orientované na účastníkov, vyskúšať témy 

školenia priamo na stretnutiach s mladými v komunite a reflektovať 

na túto skúsenosť.

KA1 - Mobilita pracovníkov s mládežou



2015-3-SK02-KA105-000720 Community work(s) YMCA na Slovensku Žilinský 27 687,00 €

Hlavné ciele projektu reflektujú potreby pri rozvoji pracovníkov s 

mládežou, konkrétne ide o preskúmanie nových trendov, prístupov a 

metód v práci s mládežou, nastavenie takých cieľov pri práci s 

mladými ľuďmi, ktoré odrážajú ich reálne potreby, používanie 

rôznych prístupov pri neformálnom učení a pod. Projekt bude 

prebiehať v Marianke v dňoch 12.-19.6.2016 a zúčastní sa ho 32 

účastníkov zo 7 krajín (SK, CZ, RO, SI, ES, UK, HR).

2015-3-SK02-KA105-000664 Healthier Future Europe Fitnes Akadémia Bratislavský 26 675,00 €

Projekt je plánovaný ako multilaterálne školenie (BG, SK, CZ, RO, TR, 

ES, MT, MK, LT, IT), ktorého sa zúčastní 35 pracovníkov s mládežou, v 

dňoch 6.-13. februára 2016. Miestom konania bude Bratislava. 

Organizuje ho občianske združenie Fitnes Akadémia, ktoré sa 

zameriava na zdravý životný štýl a túto tému ponúka partnerom v ich 

práci s mládežou. Cieľom školenia je získať kompetencie v oblasti 

zdravého životného štýlu, projektového manažmentu, programu 

Erasmus+ ktoré budú môcť následne využiť pracovníci s mládežou vo 

svojich organizáciách. Získanie týchto kompetencií zároveň pomôže 

ich osobnému rozvoju. Dosiahnu to prostredníctvom metód 

neformálneho vzdelávania: interaktívnych prezentácií, diskusií, 

simulácie rôznych situácií a riešení problémov.

2015-3-SK02-KA105-000762
Organizational 

management is the way

Social Innovation and 

Entrepreneurship 

Development Association 

of Slovakia

Trenčiansky 22 285,00 €

Predložený projekt reflektuje priamo na „Ciele projektu mobility“ a 

to konkrétne tým, že výsledky by mali odštartovať zmeny, ktoré 

prinesú väčšiu schopnosť na modernizáciu a medzinárodnú 

otvorenosť organizácií zapojených do projektu. Realizáciou projektu 

predkladateľ a zapojené organizácie prispejú k vybudovaniu 

modernejšieho, dynamickejšieho, angažovanejšieho a 

profesionálnejšieho prostredia vnútri ich organizácií cez nasledovné 

nástroje:

- využívanie zdieľania skúseností s manažmentom organizácie a 

projektov v oblasti práce s mládežou,

- identifikovanie špecifických vplyvov na manažment jednotlivých 

organizácií, projekt manažment a

rozhodovacie procesy,

- motivovanie k novým štýlom pohľadu na činnosti neziskovej 

organizácie v práci s mládežou cez prizmu kvality a inovácií. Projektu 

sa zúčastní 31 účastníkov z 9 krajín EÚ. Výmena sa uskutoční v Nitre v 

dňoch 19.-26.4.2016.



2015-3-SK02-KA105-000737 Youth workers seminar Rada mládeže Slovenska Bratislavský 22 140,00 €

Hlavným cieľom projektu je zorganizovať týždňové školenie pre 

pracovníkov s mládežou a projektových manažérov za účelom 

zlepšenia ich kapacity a posilnenia ich kompetencií vo viacerých 

oblastiach ich každodennej práce v mládežníckych organizáciách. 

Projekt sa bude realizovať v Bratislave v dňoch 14.-18.3.2016 a 

zúčastní sa ho 40 účastníkov zo 6 krajín (SK, CZ, RO, HU, SI, LV ).

2015-3-SK02-KA105-000708 Yes THEY CARE!

Social Innovation and 

Entrepreneurship 

Development Association 

of Slovakia

Trenčiansky 21 990,00 €

Projekt svojimi cieľmi reflektuje na „ciele programu mobility“ v 

nasledovnom význame:

- aktívnejšie zapojenie sa do spoločnosti,

- lepšia informovanosť o európskom projekte a o hodnotách EÚ.

Potreba a ciele projektu reflektujú ako na aktuálnu spoločenskú 

situáciu, tak na hodnoty európskej únie, keďže jeho cieľom je:

- rozvíjať kompetencie mladých ľudí v riešení konfliktov a 

komunikovaní bez predsudkov a nenávisti,

- podporovať interkultúrny dialóg,

- podporovať tvorbu a realizáciu programov, ktoré prispievajú k 

porozumeniu a akceptácii. Projekt bude prebiehať v Nitre od 27.3. do 

2.4.2016 a zúčastní sa ho 32 účastníkov z 9 krajín (SK, CZ, HR, ES, PL, 

GR, TR, IT, BG).

2015-3-SK02-KA105-000691 Grow UP!
Občianske združenie 

STOPY
Žilinský 16 980,00 €

Projekt Grow UP! chce poskytnúť vedúcim organizácií, novým 

koordinátorov mládežníckych projektov  a mentorom dobrovoľníkov 

v neziskových organizáciách, priestor na rast a rozvoj ich kompetencií  

v oblasti riadenia neziskových organizácií a personálneho 

manažmentu.a a to prostredníctvom 4 dňového seminára, ktorý sa 

bude konať na Slovensku a zúčastní sa ho 28 účastníkov zo 7 krajín 

EU : Slovensko, Česko, Španiesko, Poľsko, Nórsko, Estónsko a 

Rumunsko.

2015-3-SK02-KA105-000712 EVS language training
OBČIANSKE ZDRUŽENIE 

KERIC
Žilinský 15 975,00 €

Projekt  sa zameriava na budovanie stabilnej siete partnerských 

organizácií a na ich cross-sektorovú spoluprácu. Školenie sa 

uskutoční v Čadci v dňoch 19.-26.6.2016. Hlavnými cieľmi sú 

praktický rozvoj kľúčových kompetencií účastníkov, rozvoj zručností 

anglického jazyka potrebných pri projektoch Erasmus+, rozvoj 

zručností projektového manažmentu, výmena skúseností a zdieľanie 

dobrých príkladov z praxe v rámci Erasmu+. 



2015-3-SK02-KA105-000669 Healthy Lifestyle PRO-MOVEO Prešovský 15 255,00 €

Cieľom projektu je propagovať zdravý životný štýl a zdravé návyky 

medzi mladými ľuďmi, aby sa predišlo obezite a ďalším ochoreniam, 

ktoré sú spojené s nezdravým životným štýlom. Výmena sa uskutoční 

Kráľovskej Lehote v dňoch 3.-10.9.2016 a zúčastní sa jej 21 

účastníkov zo 7 krajín (SK, ES, PL, IT, BG, PT, RO).

2015-3-SK02-KA105-000745 Make a Change SAPS, n.o. Prešovský 13 980,00 €

Projekt sa snaží rozvinúť a otestovať inovatívne metódy výučby 

cudzích jazykov. Cieľom je naučiť učiteľov identifikovať a pochopiť 

motiváciu svojich študentov a použiť správne nástroje a metódy, 

ktoré budú viesť ku kvalitnému vzdelávaniu. Výmena bude prebiehať 

v Prešove v dňoch 14.-19.3.2016 a zúčastní sa jej 24 účastníkov so 

Slovenska a Poľska. 

2015-3-SK02-KA105-000649

Make it Happen! Training 

course on essential skills 

for youth workers in PM

Ako doma Slovensko, o.z. Bratislavský 0,00 €

2015-3-SK02-KA105-000653
Youth Worker Mobility in 

STRIM
Mladiinfo Slovensko Bratislavský 0,00 €

2015-3-SK02-KA105-000655

FIGHTING EXTREMISM 

THROUGH 

INTERCULTURAL 

DIALOGUE

EDU 4 U Košický 0,00 €

2015-3-SK02-KA105-000657

U-SigNature - nature as a 

non-formal learning 

environment in urban ares

AGENTÚRA PRE ROZVOJ 

GEMERA
Banskobystrický 0,00 €

2015-3-SK02-KA105-000662 RE:Source! Mladiinfo Slovensko Bratislavský 0,00 €

2015-3-SK02-KA105-000667 "My Career" PRO-MOVEO Prešovský 0,00 €



2015-3-SK02-KA105-000675 JAZYK NÍZKOPRAHU Združenie STORM Nitriansky 0,00 €

2015-3-SK02-KA105-000680
Insanity for sane people. 

Sports core of the life II

RADA MLÁDEŽE 

KOŠICKÉHO KRAJA
Košický 0,00 €

2015-3-SK02-KA105-000681 CSR Co:lab Občiansky Spolok o.z. Banskobystrický 0,00 €

2015-3-SK02-KA105-000684 Origin community YES! Žilinský 0,00 €

2015-3-SK02-KA105-000686 World at Glance Občiansky Spolok o.z. Banskobystrický 0,00 €

2015-3-SK02-KA105-000701 Nikto nezostane sám

Súkromné centrum 

voľného času, Radvanská 

1, Banská Bystrica

Banskobystrický 0,00 €

2015-3-SK02-KA105-000707
Youth Leadership in Local 

Communities

A.D.E.L. - Association for 

Development, Education 

and Labour

Prešovský 0,00 €

2015-3-SK02-KA105-000711 ME Inc. Občiansky Spolok o.z. Banskobystrický 0,00 €

2015-3-SK02-KA105-000715 Quo vadis Europe ?

Centrum voľného času - 

Regionálne centrum 

mládeže

Košický 0,00 €

2015-3-SK02-KA105-000719 Drama Queens Saplinq Nitriansky 0,00 €

2015-3-SK02-KA105-000721 See it, take it, use it!
STEP - Society for 

territorial progress
Prešovský 0,00 €

2015-3-SK02-KA105-000722
It´s possible to be 

community

V.I.A.C. - Inštitút pre 

podporu a rozvoj mládeže
Žilinský 0,00 €

2015-3-SK02-KA105-000750 Czech Out the Facts Connecting for you Banskobystrický 0,00 €

2015-3-SK02-KA105-000754
Self-Management for Your 

Future

A.D.E.L. - Association for 

Development, Education 

and Labour

Prešovský 0,00 €

2015-3-SK02-KA105-000755 Debate Exchange 2016
Slovenská debatná 

asociácia
Bratislavský 0,00 €

2015-3-SK02-KA105-000759
Be active and become a 

leader !

S.P.A.C.E. - Spolok pre 

aktivitu, cestovanie, 

edukáciu.

Banskobystrický 0,00 €

2015-3-SK02-KA105-000761 Limitless! Connecting for you Banskobystrický 0,00 €



Číslo projektu
Názov 

projektu
Žiadateľ Kraj

Schválený 

finančný 

príspevok

Popis podporeného projektu

2015-3-SK02-KA105-000726 Hra Život

V.I.A.C. - Inštitút pre 

podporu a rozvoj 

mládeže

Žilinský 21 258,00 €

Projekt je zameraný na rozvoj kľúčových kompetencií mladých ľudí. 

Mladí ľudia si často neuvedomujú, aké majú schopnosti a zručnosti, 

nevedia ich identifikovať, a majú odpor k formálnemu vzdelávaciemu 

systému. Zámerom je zrealizovať školiaci kurz pre pracovníkov s 

mládežou, ktorý bude zameraný na metódy rozvoja kľúčových 

kompetencií mladých ľudí prostredníctvom hier a následne spoločne s 

nimi zrealizovať mládežnícku výmenu, zameranú na tradičné hry 

jednotlivých krajín. Hlavným cieľom projektu je naučiť pracovníkov s 

mládežou využívať herné princípy k rozvoju a pomenovaniu kľúčových 

kompetencií mladých ľudí a ukázať mladým ľuďom, že hra je okrem 

zábavy tiež účinným prostriedkom k získaniu zručností potrebných pre 

ich vstup na trh práce. Projektu sa zúčastní 27 účastníkov zo Slovenska a 

Českej republiky. Výmena sa uskutoční v Kráľovej Lehote v dňoch 1.-

7.7.2016.

2015-3-SK02-KA105-000716 Let´s go, youth!

V.I.A.C. - Inštitút pre 

podporu a rozvoj 

mládeže

Žilinský 0,00 €

KA1 - Mobilita pracovníkov s mládežou + Mládežnícke výmeny



Číslo projektu Názov projektu Žiadateľ Kraj
Schválený 

rozpočet
Popis podporeného projektu

2015-3-SK02-KA205-

000660
Mladí proti rasizmu Mladí proti rasizmu Bratislavský 11 300,00 €

Projekt mládežníckej iniciatívy predkladá prvoaplikant - neformálna skupina mladých ľudí zo Slovenska, ktorá sa skladá zo 7 mladých 

ľudí, študentov a absolventov VŠMU. Partnerom v projekte je neformálna skupina z Francúzska, ktorá je zložená z umelcov, divadelných 

technikov a miestnych aktivistov. Cieľom projektu tejto nadnárodnej iniciatívy je boj proti rasizmu a predsudkom na stredných a 

vysokých školách prostredníctvom filmového dokumentu s ústrednou témou migrantov a problému s migráciou.

2015-3-SK02-KA205-

000714
Way to live Falco Trenčiansky 27 200,00 €

Way to live je projekt troch neformálnych skupín mladých ľudí zo Slovenska a Českej Republiky. Za cieľ si kladie, prostredníctvom 

realizácie larpov malého rozsahu pre mladých ľudí a pracovníkov s mládežou v menších a izolovanejších obciach Trenčianskeho, 

Zlínskeho a Juhomoravského kraja, prezentovať larp ako zaujímavý a zábavný spôsob trávenia voľného času a zároveň efektívnu metódu 

neformálneho vzdelávania. Zároveň chce tým, ktorých táto aktivita oslovila, poskytnúť metodickú podporu. Prostredníctvom aktivít 

projektu predkladateľ:

- odprezentuje larp ako nástroj na aktívne trávenie voľného času mladým ľuďom,

- zabezpečí realizáciu seminárov pre pracovníkov s mládežou (dobrovoľných aj profesionálnych) s cieľom informovať ich prínose tejto 

formy v práci s mládežou a jej benefitoch na formovanie osobnosti mladého človeka,

- vytvorí metodický materiál pre tvorbu larpových aktivít, ktorý bude voľne dostupný po ukončení projektu,

- zabezpečí aktivitu pre širokú verejnosť na informovanie o larpových aktivitách.

2015-3-SK02-KA205-

000698

Príprava študentov a ich prepojenie s 

praxou
Aktivita Zvyšuje Úspech, n.o. Košický 57 452,00 €

Projekt strategického partnerstva podáva n.o. Aktivita Zvyšuje Úspech (AZU), ktorá spravuje portál AZU.sk, ktorý funguje ako platforma 

na prepájanie študentov a firiem, podnikov, neziskových organizácií.

Cieľom tohto projektu je rozvoj mäkkých zručností študentov pomocou sérii prednášok a vytvorením denných tréningov a informovanie 

študentov o ďalších možnostiach rozvoja a aktivít pomocou portálu*, ktorý prepojuje firmy so študentmi v SR. Ďalším cieľom je 

prenesenie a preklad slovenského portálu do ČR , tak aby študenti svoje kompetencie mohli využiť na pracovnom trhu, aby sa zvýšilo 

prepojenie firiem so študentmi. Hlavnou cieľovou skupinou sú študenti vysokých škôl vo veku 19-27 rokov predovšetkým študenti VŠE 

Praha (CZ) a TUKE (SVK). Pomocou streamingu sa však oslovia aj ďalší študenti vybraných VŠ( Žilina, Banská Bystrica, Nitra, Bratislava, 

Brno, Liberec, Ostrava a viac).

2015-3-SK02-KA205-

000725
Reducing Youth Unemployment Luminosus, n.o. Košický 0,00 €

2015-3-SK02-KA205-

000751
Coach it up! MVO PROXIMA* Košický 0,00 €

2015-3-SK02-KA205-

000723
Malé mesto s veľkým srdcom OZ ZaZiar Banskobystrický 0,00 €

2015-3-SK02-KA205-

000682
PlaNET social enterprise

AGENTÚRA PRE ROZVOJ 

GEMERA
Banskobystrický 0,00 €

2015-3-SK02-KA205-

000748
My region, your region EDU 4 U Košický 0,00 €

2015-3-SK02-KA205-

000694

Training Young Entrepreneurs to Develop 

Sustainable Business in the Tourism 

Sector

E-CODE Banskobystrický 0,00 €

2015-3-SK02-KA205-

000663

Support and Opportunity For Individuals 

with no Activity
SAPA, s.r.o. Trnavský 0,00 €

2015-3-SK02-KA205-

000746
Stredné školy - Sami sebe

Dobrovoľnícke centrum 

Košického kraja
Košický 0,00 €

2015-3-SK02-KA205-

000672

Neurotechnológie a ich vplyv na študijné 

výsledky žiakov
Paralelný svet Košický 0,00 €

KA2 - Strategické partnerstvá



Číslo projektu Názov projektu Žiadateľ Kraj
Schválený finančný 

príspevok
Popis podporeného projektu

2015-3-SK02-KA347-

000733
Zmeň seba - zmeníš svet

ZDRUŽENIE INFORMAČNÝCH A 

PORADENSKÝCH CENTIER 

MLADÝCH V SLOVENSKEJ 

REPUBLIKE

Trenčiansky 41 450,00 €

Projekt v rámci KA3 - Podpora reformy politík predkladá Združenie informačných a 

poradenských centier mladých, ktorého hlavnou činnosťou je poskytovanie poradenských 

a informačných služieb pre mladých. Cieľom projektu je vytvoriť priestor a podmienky pre 

dialóg mladých ľudí a ľudí s kompetenciami ovplyvňovať rozhodovanie o mládeži. Projekt 

je naplánovaný na národnej úrovni a pozostáva z diskusných stretnutí mladých ľudí a 

"dôležitých dospelých" v 8 mestách SR, stretnutia ambasádorov projektu s 

koordinátorom, online prieskumu zameraného na potreby mladých ľudí a pracovníkov s 

mládežou v rámci aktuálnej témy Štruktúrovaného dialógu a tvorbu opatrení, odporúčaní 

pre orgány kompetentné v mládežníckej politike. 

2015-3-SK02-KA347-

000739

Seminár pre osobný rozvoj 

mladých delegátov

Rada mládeže Slovenska 

(Youth Council of Slovakia)
Bratislavský 31 900,00 €

Projekt "Seminár pre osobný rozvoj mladých delegátov" vychádza z potreby lepšie 

pripraviť študentov na účasť na medzinárodných mládežníckych konferenciách 

Štruktúrovaného Dialógu, ktoré sa budú konať počas nadchádzajúceho osemnásť 

mesačného cyklu predsedníctva Holandska, Slovenska a Malty v Európskej Únii. Hlavným 

zámerom projektu je vybaviť mladých ľudí a budúcich účastníkov mládežníckych 

konferencií takými schopnosťami a zručnosťami, ktoré budú môcť využiť pri ich 

participácii na Štrukturovanom Dialógu v rámci mládežníckych konferencií. 

2015-3-SK02-KA347-

000695
Spoza brány k politikom silnejší-slabším Trenčiansky 24 600,00 €

Projekt "Seminár pre osobný rozvoj mladých delegátov" vychádza z potreby lepšie 

pripraviť študentov na účasť na medzinárodných mládežníckych konferenciách 

Štruktúrovaného Dialógu, ktoré sa budú konať počas nadchádzajúceho osemnásť 

mesačného cyklu predsedníctva Holandska, Slovenska a Malty v Európskej Únii. Hlavným 

zámerom projektu je vybaviť mladých ľudí a budúcich účastníkov mládežníckych 

konferencií takými schopnosťami a zručnosťami, ktoré budú môcť využiť pri ich 

participácii na Štrukturovanom Dialógu v rámci mládežníckych konferencií. 

2015-3-SK02-KA347-

000760
TATTOO Platform 13-30

Rada mládeže Bratislavského 

kraja
Bratislavský 0,00 €

2015-3-SK02-KA347-

000731

TRY - Taking Responsibility for 

Youth
Rada mládeže Žilinského kraja Žilinský 0,00 €

2015-3-SK02-KA347-

000696
Stretnutie 300 Rómsky vzdelávací spolok Bratislavský 0,00 €

KA3 - Dialóg medzi mladými ľuďmi a ľuďmi zodpovednými za mládeženícku politiku


