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 KA1-Mládežnícke výmeny

Číslo projektu Názov projektu Žiadateľ Obec
Pridelenie 

grantu
Rozpočet Popis podporeného projektu

2020-1-SK02-KA105-002395 Through a lens STUDENT ERA Bratislava A 21 055,00 €

Projekt Through Lens predkladá organizácia Student Era z Bratislavy. Ide o mládežnícku výmenu v termíne 1. - 7.9.2020 (7 dní + 2 dni na cestu) 

v Bratislave na tému diskriminácia, šikany a predsudkov, ktorá sa má riešiť prostredníctvom fotografovania a videa. Zapojené krajiny: 

Bulharsko, Grécko, Taliansko, Litva - celkom 37 účastníkov. Organizátor je prvoaplikant, s partnermi sa stretol na inej mládežníckej výmene v 

Bulharsku a tam začali spolu plánovať tento projekt. Zúčastniť sa má aj niekoľko znevýhodnených účastníkov. V projekte je plánovaná APV. 

Aktivity na mládežníckej výmene: video a fotoworkshopy, aktivity s tematikou diskriminácie a predsudkov.  

2020-1-SK02-KA105-002431 Fresh Vidiecka asociacia mladeze Stará Ľubovňa A 6 950,00 €

Projekt Fresh predkladá Vidiecka asociácia mládeže pôsobiaca v oblasti Starej Ľubovne a okolí. Mládežníčka výmena v partnerstve s českou 

organizáciou z Kadane sa má konať 18. - 22.8.2020 v Starej Ľubovni. Zúčastnia sa mladí ľudia (8 + 2 lídri) vo veku 14 - 17 rokov, čiastočne aj z 

geograficky a ekonomicky znevýhodneného prostredia. Témou je mediálna gramotnosť a kritické myslenie. Súčasťou programu budú 

workshopy kritického myslenia, tvorby videa a komiksu, role playing, sociálne siete a iné.  

2020-1-SK02-KA105-002438 We are not a generation of extremism! STEP Zemplínske Hámre A 16 630,00 €

Projekt We are not a generation of extremism podáva OZ STEP.  Projekt je 8 - dňová mládežnícka výmena pre 33 účastníkov - študentov 

stredných škôl vo veku 15-17 rokov zo 4 krajín (7+1líder z každej krajiny), bude sa konať v Snine. Zámerom projektu je venovať sa prejavom 

extrémizmu na sociálnych sieťach, formám boja proti šíreniu neoverených informácií alebo hoaxov a nástrojom na podporu názorovej 

tolerancie. Počas výmeny sa budú účastníci venovať témam extrémizmu, predsudkov, diskriminácii, hodnotám EÚ, podporovať kritické 

myslenie. V programe sú použité rôzne metódy neformálneho vzdelávania ako diskusia, rolová hra, súčasťou programu je aj prezentácia 

projektu na verejnosti a na miestnom gymnáziu.

2020-1-SK02-KA105-002424 Theatrebook Thalia Teatro Budča A 32 540,00 €

Projekt Theatrebook predkladá organizácia Thalia Teatro z Budče, ktorá sa venuje profesionálne divadlu, so zameraním na mladých ľudí a 

deti. Na mládežníckej výmene sa majú zúčastniť mladí ľudia 18 - 24 r., aj znevýhodnení účastníci, z krajín: Rumunsko, Grécko, Lotyšsko, 

Španielsko, Portugalsko, Taliansko, Poľsko. Výmena sa má konať 5. - 14.1.2021 v Banskej Štiavnici. Naplánovaná je aj APV. Rieši sa téma 

radikalizácie, prevencie proti násiliu a predsudkov, prostredníctvom rôznych divadelných techník a spoznávaním kultúrnej odlišnosti krajín v 

oblasti literatúry. Súčasťou programu bude workshop či vystúpenie pre deti v miestnej škole. 

2020-1-SK02-KA105-002433 Skill Up for your business INNONET n.o. Kolárovo A 19 902,00 €

Organizácia INNONET predkladá projekt s názvom "Skill up for your business".  Jedná sa o medzinárodnú mládežnícku výmenu. Jedná sa o 9-

dňovú výmenu 42 účastníkov zo 7 partnerských krajín (Slovensko, Srbsko, Maďarsko, Španielsko, Bulharsko, Turecko a Severné Macedónsko), 

ktorá sa má realizovať v Severnom Macedónsku. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie a posilnenie kompetencií mladých ľudí za účelom vyššej 

úspešnosti na trhu práce a v rámci zamestnateľnosti. Témy, ktoré projekt napľňa: nezamestanosť mládeže, trh práce, vzdelávanie v oblasti 

podnikania.

2020-1-SK02-KA105-002418 Find Your Move Mladiinfo Dolný Kubín Dolný Kubín A 9 100,00 €

Predkladaný projekt  sa venuje  medzinárodnej  výmene  mládeže  pre 20  účastníkov vo veku 18 - 25 rokov zo 4 krajín Slovensko, Taliansko, 

Španielsko, Rumunsko . Projekt je pripravený  na témy:  šport  a zdravý životný štýl . Projekt by sa mal realizovať v  Dolnom Kubín v mesiaci 

jún.  Mladí ľudia účasťou  na projekte  by mali prekonať sami seba, mali by sa inšpirovať k zdravému životnému štýlu a viac športovať, robiť 

niečo pre seba, mali by si uvedomiť význam a dôležitosť týchto tém . Účasťou na projekte by mali získať nové kompetencie, ktoré by mohli 

následne využiť v živote v škole na trhu práce. Predkladatelia chcú projektom osloviť aj miestnu komunitu, kde sa bude medzinárodná výmena 

realizovať. Projektu sa zúčastnia mladí ľudia s nedostatkom príležitostí a taktiež migranti. Mladí ľudia účasťou na  projekte by  si mali osvojiť  

aj medzikultúrne povedomie, budú sa učiť navzájom tolerovať. Všetky aktivity , ktoré budú smerovať k naplneniu cieľov a zmene 

východiskovej situácie sa budú realizovať prostredníctvom metód neformálneho vzdelávania. 

2020-1-SK02-KA105-002443
Melodies Uniting the Societies into Integrated 

Communities
Tatra Youth Group Žilina A 21 340,00 €

Projekt predkladá neformálna skupina  Tatra Youth Group vysokoškolákov , ktorí majú  skúsenosti s realizáciou podobných projektov. 

Predloženého  projektu 9 dňovej  medzinárodnej  výmeny mládeže sa zúčastní 36 účastníkov z  6 krajín  vo veku 18- 30rokov a to: Slovenska, 

Grécka, Španielska, Rumusnka, Turecka ,Francúzska, mal by sa realizovať v Bratislave.  Do projektu sú zapojení aj mladí ľudia s nedostatkom 

príležitostí hlavne z vidieckych oblastí. Zámerom projektu je zvýšiť povedomie o diskriminácii a intolerancii a podporovať interkultúrny dialóg 

pomocou hudby. Počas výmeny budú účastníci pomocou rôznych hudobných aktivít skúmať témy ako diskriminácia, stereotypy, identita, 

kultúra. Súčasťou výmeny je tvorba 3 piesní, ich nahrávanie v hudobnom štúdiu a točenie videoklipov. V programe sú použité rôzne metódy 

neformálneho vzdelávania ako diskusia, rolová hra, simulácia, na záver je plánovaný koncert účastníkov v Sieni Slovenského rozhlasu.
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2020-1-SK02-KA105-002453 Creativity in Youth: Media Spotlight Youth Europa Slovakia Nové Mesto nad Váhom A 23 640,00 €

Mládežnícka výmena „Creativity in Youth: Media Spotlight“ od predkladateľa Youth Europa Slovakia je zameraná na zvýšenie mediálnej 

gramotnosti mladých ľudí, konkrétne 40 účastníkov z 5 krajín (Slovensko, Estónsko, Švédsko, Španielsko, Grécko). Cieľom projektu je 

poskytnúť mladým ľuďom zručnosti potrebné na posilnenie schopností kriticky analyzovať informácie. Na mládežníckej výmene sa skupiny 

stretnú počas 8 dní aktivity, aby preskúmali témy mediálnej a digitálnej gramotnosti v neformálnom prostredí. Účastníci majú rozvíjať 

schopnosti analyzovať, hodnotiť, vytvárať a konať ako spotrebitelia v digitálnom svete avšak aj a ako prispievatelia vo svete tlače a nových 

médií. 

2020-1-SK02-KA105-002459 Tradície, korene, identita FORDIALOGACTIVITIES Nitra A 12 360,00 €

Projekt medzinárodnej výmeny pre 30 účastníkov zo Slovenska, Poľska, Ukrajiny a Izraela je zameraný na poznávanie vlastnej identity, histórie 

a konfrontácie vlastných postojov prostredníctvom sebavyjadrenia cez umenie a divadlo. Mladých ľudí, zapojených do tohto projektu spája 

angažovanie sa v divadelných aktivitách vo svojej krajine a chcú svoje myšlienky, názory a emócie vyjadrovať prostredníctvom divadla a 

nemajú ešte dostatok skúseností. Témou projektu je hľadanie svojej identity cez poznávanie histórie, koreňov, formovanie vlastnej reality a 

hľadanie vlastnej jedinečnosti v čase globalizácie a miešania kultúr. V projekte je zapojená aj organizácia z Izraela, ktorá pracuje s mladými 

ľuďmi so špeciálnymi potrebami. 

2020-1-SK02-KA105-002425 Say NO to Extremism Europsky Dialog Trnava A 16 590,00 €

Témou mládežníckej výmeny je extrémizmus, jeho príčiny, kritické myslenie, mediálna gramotnosť, občianska zodpovednosť, toleranciu. 

Projekt je výmenou 6 účastníkov z 5 krajín (Nemecko, Portugalsko, Taliansko, Bulharsko a Slovenska), spolu 30 účastníkov. Účastníkmi majú 

byť osoby vo veku 18 – 30 rokov.  Cieľom výmeny je zvýšiť kompetencie mladých ľudí a posilňovať občiansku zodpovednosť, zvýšiť povedomia 

o sociálno-kultúrnych problémoch - extrémizme a je zvýšiť mediálnu gramotnosť a kritické myslenie. Výmena sa má uskutočniť v júly 2020 v 

okolí mesta Bardejov. 

2020-1-SK02-KA105-002387 Objavte susedov silnejsí-slabsím Trenčín A 26 785,00 €

Projekt Slovensko versus Ukrajina je určený pre 40 mladých ľudí, 20 zo Slovenska a 20 z Ukrajiny, ktorí pochádzajú z

geograficky znevýhodnených okrajových oblastí – vidiek vzdialený od rozvinutého mesta, sú zo slabších sociálnych pomerov.

Miesto výmeny bude Trenčín. Hlavným cieľom výmeny je posunúť a nasmerovať účastníkov v otázkach týkajúcich sa kultúrnych rozdielov, 

možnosti migrácie za prácou, rešpektovaním iných národností žijúcich, pracujúcich a pôsobiacich v komunite, znášanlivosť národov, 

znižovanie diskriminácie a nenávistných prejavov medzi rôznymi národnosťami.Cieľom je aj posilniť digitálne kompetencie mladých 

účastníkov pri tvorbe videa o národnostiach, ich rozdieloch,zaujímavostiach, faktoch krajín – Slovensko a Ukrajina. V rámci projektu budú 

prebiehať workshopy, zamerané na rôzne témy ako sú história krajín, súčasnosť a rozvoj krajín, vplyvy politiky a ekonomiky na krajiny, 

zamestnanosť či nezamestnanosť v krajinách, mobilita za prácou, vzdelávaním a poznávaním iných kultúr, skúsenosti z dobrovoľníckych 

aktivít a činností.

2020-1-SK02-KA105-002471 Fake news unstoppable Košice A 17 355,00 €

Projekt je medzinárodnou mládežníckou výmenou účastníkov vo veku 17 - 27 rokov, ktorí pochádzajú zo Slovenska, Rumunska, Ukrajiny a 

Českej republiky. Hlavnou témou počas 7 dňového podujatia je podpora a rozvoj kritického myslenia ako forma predchádzania extrémizmu, 

radikalizácie a šíreniu faločných informácií. Projekt sa bude realizovať na východnom Slovensku. Do projektu budú zapojení aj mladí ľudia 

pochádzajúci zo znevýhodneného prostredia. 

2020-1-SK02-KA105-002386 European of Activity ROMANE JILE Čata A 24 960,00 €

 Žiadateľom je občianske združenie ROMANE JILE. V projekte European of Activity sa zúčastní výmeny 24 mladých ľudí vo veku od 17-24 rokov 

zo 4 krajín- Slovensko, Maďarsko, Severné Macedónsko a Rumunsko. Ide o 2-krát 10-dňový výmenný pobyt s cieľom poskytnúť vedomosti 

znevýhodneným mladým ľuďom, ktoré im pomôžu prežiť v živote a vytvoriť si príjem pre svoje živobytie. Prvá výmena sa uskutoční v Štúrove v 

júli a druhá v septembri v Rumunsku na mieste Cristuru Secuiesc.

Projekt je zameraný na rozvoj podnikateľských zručností mladých ľudí zo znevýhodneného prostredia. V projekte sú uvedené 3 ciele:

- hlavným cieľom je rozvoj kompetencií mladých ľudí v prospech budovania ich budúcnosti, kariéry;

- zvýšiť otvorenosť mladých ľudí voči novým veciam a zvýšiť ich vnímavosť v prospech ich vlastnej prosperity;

- učiť mladých ľudí, ako si zarobiť na základe svojich vedomostí a schopností získaných počas programu.

Naplnením týchto cieľov žiadateľ predpokladá zníženie nezamestnanosti mladých ľudí
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2020-1-SK02-KA105-002390 United Kitchens in Diversity Tatra Youth Group Žilina N 0,00 €

2020-1-SK02-KA105-002399 Brain Patch: Pet Your Stress Out Youth Europa Slovakia Nové Mesto nad Váhom N 0,00 €

2020-1-SK02-KA105-002467 Hungry for Change Slovak Progressive Youth Košice N 0,00 €

2020-1-SK02-KA105-002389 Time Off the Screen MINERVA - CEPD Spišská Nová Ves N 0,00 €

2020-1-SK02-KA105-002396 Happy YOUth Majami, o.z. Bratislava N 0,00 €

2020-1-SK02-KA105-002448 Mindividual: Break the Pattern Youth Europa Slovakia Nové Mesto nad Váhom N 0,00 €

2020-1-SK02-KA105-002394 Art Speaks Louder Than Words OZ Care 4 You Košice - okolie N 0,00 €

2020-1-SK02-KA105-002422 Vote or be outvoted Make a Move Trnava N 0,00 €

2020-1-SK02-KA105-002458 Ecotourism - leaving nothing, but footprints Youth for Equality Pusté Úľany N 0,00 €

2020-1-SK02-KA105-002473 DO Sports and Get HEALTHY! FitKids Trnava Trnava N 0,00 €

2020-1-SK02-KA105-002464 Ako sa máš? - Як справи? Centrum pre európsku politiku Bratislava N 0,00 €

2020-1-SK02-KA105-002402 Zachovajme ľudovú kultúru Folklórny súbor Viničiar Sejkov N 0,00 €

2020-1-SK02-KA105-002465 Be Healthy
Slovak Youth for Traveling, Education and 

Volunteering
Kysucké Nové Mesto N 0,00 €

2020-1-SK02-KA105-002429 Etiketa pre mladých ľudí Asociácia remeselníkov Karpát - VS Sabinov N 0,00 €

2020-1-SK02-KA105-002430 Voda, základ života Pre edukáciu Sabinova - OZ Sabinov N 0,00 €

2020-1-SK02-KA105-002480 Multiculturism through Art Folktazia Bratislava N 0,00 €

2020-1-SK02-KA105-002432 Odpad alebo umenie Asociácia remeselníkov Karpát - VS Sabinov N 0,00 €

2020-1-SK02-KA105-002470 Back to the history Pre edukáciu Sabinova - OZ Sabinov N 0,00 €

2020-1-SK02-KA105-002409 Letná škola v slovenskom jazyku iCan s.r.o. Bratislava N 0,00 €

A Projekt navrhnutý na podporenie

R Projekt umiestnený na rezervnú listinu

N Projekt navrhnutý na nepodporenie

Vysvetlenie
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KA1-Mob. pracovníkov s mládežou

Číslo projektu Názov projektu Žiadateľ Obec
Pridelenie 

grantu
Rozpočet Popis podporeného projektu

2020-1-SK02-KA105-002404 Create paddle ability 2020 STUDIO ZAZITKU - OUTWARD BOUND SLOVENSKO Bratislava A 24 265,00 €

Medzinárodné podujatie je vzdelávacou aktivitou pre 29 účastníkov zo 6 krajín - Slovenska ( 2 organizácie), Finska, Rumunska, Maďarska, Chorvátska 

a Českej republiky. Mládežnícky pracovníci siete Outward Bound a Skauting sa budú spoločne učiť využívať vodné športy pri realizácii aktivít s 

využitím prvkov zážitkovej pedagogiky pri práci so znevýhodnenou mládežou. Vzdelávacie podujatie sa bude realizovať na Slovensku, v oblasti 

Čunovo, kde je príležitosť na overenie získaných teoretických poznatkov priamo v praxi - na vode. 

2020-1-SK02-KA105-002451 Dive Deep into Experiential.. STUDIO ZAZITKU - OUTWARD BOUND SLOVENSKO Bratislava A 25 920,00 €

Projekt je mobilitou  pre 30 pracovníkov s mládežou z 8 európskych krajín - Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska, Talianska, Španielska, 

Rumunska a Francúzska, ktorí sa zaujímajú o metódu zážitkového vzdelávania pri práci so znevýhodnenou mládežou. Cieľom je vytvoriť vzdelávacie 

príležitosti pre mládežníckych vedúcich, pracovníkov s mládežou, školiteľov a facilitátorov na zvýšenie ich kompetencií pri využívaní metodiky 

zážitkového vzdelávania a najmä pri práci s aktivitami v prírode. Tréningový kurz bude prispievať k rozvoju odborných a technických zručností a 

schopností pracovníkov s mládežou v oblasti neformálneho a zážitkového vzdelávania. Predkladateľom je Outward Bound Slovakia. Tréning sa bude 

konať na Slovensku, ktoré ponúka výborné možnosti na realizáciu expedície, ktorá je hlavnou aktivitou projektu.

2020-1-SK02-KA105-002423 Future skills for Youth MVO Proxima* Spišská Nová Ves A 38 622,00 €

Mobilita pracovníkov s mládežou v rámci projektu Future Skills sa uskutoční v termínoch 5.-11.7.2020  v Gruzínsku a 16.-22.11.2020 v Košiciach na 

Slovensku.

Projekt je koncipovaný ako dve nadväzujúce mobility – školiace kurzy, ktorých sa zúčastní 24 pracovníkov s mládežou zo Slovenska, Poľska, 

Azerbajdžanu, Arménska, Českej republiky a Gruzínska. Hlavným cieľom tohto projektu je zvyšovanie kvality práce s mládežou prostredníctvom 

učenia sa nových metód a metód pre pracovníkov s mládežou a spolupráca v medzinárodne zmiešanom tíme s cieľom podporovať porozumenie 

medzi národmi a vytvárať príležitosti pre ďalšiu spoluprácu medzi krajinami Kaukazu a strednou Európou. 

2020-1-SK02-KA105-002450 Rainbow Corps SAPLINQ, O.Z. Košice A 25 205,00 €

Žiadateľom je organizácia SAPLINQ, ktorá sa venuje podpore a rozvoju LGBTQ mládežníckych lídrov, ako aj vzdelávaniu k ľudským právam. Projekt je 

mobilitou pracovníkov s mládežou, realizovanou v spolupráci s partneri z Českej republiky, Talianska, Spojeného kráľovstva, Bulharska, Poľska, 

Portugalska, Španielska, Rumunska, Írska, Slovinska. Hlavným cieľom projektu je motivovať zapojené organizácie, aby vytvorili projekty na ESC, 

najmä dobrovoľnícke so špecifickým zameraním na LGBTQ. Jedná sa o kombináciu klasického seminára s kontaktným seminárom zameraným na 

vytváranie nových partnerstiev a budúcich projektov.

2020-1-SK02-KA105-002415 Layers of comunication ARTKRUH Prenčov A 29 350,00 €

Projekt Layers of comunication predkladá organizácia ARTKRUH. Ide o mobilitu pracovníkov s mládežou, ktorá sa má konať 19. - 28.10.2020 v 

Prenčove (10 dní s cestou). Zapojení sú partneri z Rakúska, Estónska, Grécka, Talianska, Španielska, Portugalska, Litvy, Francúzska. Zúčastniť sa má 35 

pracovníkov s mládežou. V projekte ide o zlepšovanie komunikačných zručností pracovníkov s mládežou s využitím metód zameraných na empatickú 

komunikáciu, na nenásilnú komunikáciu, emočnú inteligenicu a „body language“. Plánované sú aktivity k rôznym spôsobom komunikácie. 

2020-1-SK02-KA105-002446 Humanity Has No Borders STEFANI n.o. Žarnovica A 27 575,00 €

Projekt Humanity Has No Borders je medzinárodné vzdelávanie pracovníkov s mládežou od 20.08.2020-26.08.2020 z krajín: Slovensko, Ukrajina, 

Veľká Británia, Rusko, Grécko, Turecko, do ktorého je zapojených 32 pracovníkov s mládežou a 2 tréneri zo Slovenska a Turecka. Účastníci projektu 

budú mať  18 až 44 rokov. V rámci tohto projektu sa účastníci môžu zamerať na odborné znalosti súvisiace so sociálnym začlenením, medzikultúrnu 

komunikáciu, kultúrne  porozumenie a nedorozumenie a dialóg, pedagogika, psychológia a inovatívne spôsoby práce so znevýhodnenými skupiny 

ako sú utečenci.

Zároveň chce žiadateľ poskytnutie účastníkom naučiť pracovníkov pravidlám neformálneho vzdelávania, skupinovej dynamike, či rôznym prístupom 

v oblasti vodcovstva, mediácie a práce v medzikultúrnom prostredí.

Ciele projektu: 

Vytvoriť portfólio s novými - inovatívnymi metódami sociálneho začlenenia utečencov a migrantov, s osobitným dôrazom na pojmy: diskriminácia, 

stereotypy, medzikultúrne vzdelávanie a vylúčenie či zložitosť medzikultúrneho prostredia, ako aj posilniť kompetencie pracovníkov s mládežou v 

súvislosti s plánovaním a implementáciou efektívneho vzdelávania na medzinárodnej úrovni.

2020-1-SK02-KA105-002476 Crafting resilient youth V.I.A.C. - INSTITUT PRE PODPORU A ROZVOJ MLADEZE Trstená A 20 315,00 €

Hlavnou aktivitou predloženého projektu je školiaci kurz zameraný na tému mentálneho zdravia. Cieľom je vzdelať účastníkov viac v danej téme, 

mentálne zdravie, a naučiť ich vytvárať aktivity pre prácu s touto témou aj prostredníctvom praktických nácvikov. Školiaci kurz bude realizovaný 

24.10. – 31.10.2020 v Žiline na Slovensku. Celkovo sa kurzu zúčastní 5 pracovníkov

s mládežou za Slovensko, 3 pracovníci s mládežou za každú zapojenú krajinu + 1 organizátor a 2 školitelia. Vek účastníkov je stanovený na 18+ bez 

horného obmedzenia.   

2020-1-SK02-KA105-002406 You have the voice! BODRUNG Kapušianske Kľačany A 24 505,00 €

Mobilita pracovníkov s mládežou je zameraná na podporu profesionálneho rozvoja mladých lídrov a pracovníkov s mládežou s cieľom zvýšiť kvalitu 

ich kampaní a znalostí v oblasti sociálnych médií na rôznych platformách zameraných na sociálnu zmenu. Projekt využíva metódy zážitkového učenia 

ako hry na hranie rolí, simulácie a metódy prípadových štúdií a metódy skupinového zdieľania. Projekt sa koná na Slovensku s dĺžkou 7 dní, s 27 

mládežníckymi pracovníkmi, mládežníckymi lídrami a  dobrovoľníkmi z 10 krajín :Slovensko, Macedónsko,  Grécko, Lotyšsko, Španielsko, Bulharsko, 

Estónsko, Cyprus, Taliansko.

Medzi neformálne participatívne metódy, ktoré sa budú využívať patria: simulačné hry, hranie rolí, plenárne diskusie, interaktívne prednášky, 

audiovizuálne prezentácie, brainstorming, malé a veľké skupinové diskusie, sebahodnotenie a ďalšie. Všetky pracovné činnosti sa budú zameriavať 

na podporu medzikultúrneho vzdelávania a výmeny medzi účastníkmi z rôznych prostredí a mladými ľuďmi s obmedzenými príležitosťami.

KA1 - Mobility pracovníkov s mládežou

Strana 5



KA1-Mob. pracovníkov s mládežou

2020-1-SK02-KA105-002420
Safeguarding Guidelines – Making international youth 

exchanges safe for Deaf participants
Slovenská asociácia klubov mladých nepočujúcich Prešov A 20 875,00 €

Hlavným cieľom projektu je implementácia európskej normy bezpečnostných usmernení pre nepočujúcich mladých ľudí do projektov a 

medzinárodných výmen, teda aj aktivít programu Erasmus+. Projekt bude realizovaný prostredníctvom dvoch aktivít, A1 Pracovné stretnutie v 

Bratislave, na ktorom bude vypracovaný implementačný plán na ochranu nepočujúcich účastníkov a A2 Hodnotiace stretnutie v Bruseli, ktorého 

účelom je hodnotenie implementovania bezpečnostných usmernení na vybraných mládežníckych mobilitách a aké ďalšie kroky sú pre úspešnú 

implementáciu potrebné. Cieľovou skupinou oboch stretnutí sú mladí nepočujúci pracovníci  s mládežou vo veku 18 – 35 rokov. 

2020-1-SK02-KA105-002447 PILLARS OF EMPOWERMENT EduEra Košice A 49 770,00 €

„Pillars of Empowerment“ je projektom organizácie Edu Era. Zúčastní sa ho 30 pracovníkov s mládežou z 13 krajín, okrem Slovenskej republiky pôjde 

o účastníkov z Chorvátska, Grécka, Maďarska, Talianska, Litvy, Lotyšska, Malty, Republiky severného Macedónska, Portugalska, Turecka, Rakúska a 

Českej Republiky. Projekt sa týka vzdelávania v téme koučingu, tréningu mladých v zmysle „empowerment“ (urobiť niekoho oprávneným, 

schopným) a grafickej facilitácie. 

2020-1-SK02-KA105-002416 Freedom Redemption STEFANI n.o. Žarnovica A 30 580,00 €

Freedom Redemption je projekt mobility pracovníkov s mládežou. Projektová aktivita bude realizovaná 02/12/2020 - 11/12 /2020, počas 8 dní. 

Zapojených je 9 krajín: Turecko, Grécko, Nemecko, Spojené kráľovstvo, Severná Macedónsko, Bulharsko, Slovinsko, Belgicko a koordinátor 

Slovensko. Výmena sa uskutoční na Slovensku.

Ciele projektu:

zvyšovať informovanosť a zvyšovať informovanosť pracovníkov s mládežou o situácii utečencov,

prispieť k procesu adaptácie utečencov,

pripraviť kurz na zvýšenie informovanosti utečencov o aktívnom občianstve

skúmať, ako môžu eliminovať predsudky spoločnosti týkajúce sa utečencov

realizovať činnosti zamerané na šírenie informácií na zvýšenie spoločenského povedomia o týchto témach vo všetkých segmentoch spoločnosti.

Účastníci/ky budú vyberaní sdôrazom na predchádzanie rodovej diskriminácie.

2020-1-SK02-KA105-002393 DIGIBOX (edition 2020) EduEra Košice A 27 275,00 €
Projekt „DIGIBOX (edition 2020)“ podáva organizácia Edu Era. Ide o mobilitu pracovníkov s mládežou, ktorého zámerom je propagovať využívanie 

digitálnych technológií a nových médií s zvýšiť operačnú kapacitu a efektivitu mládežníckych organizácií v digitálnom svete . Projekt bude trvať od 

1.7.2020 do 30.4.2021. Plánovaný počet účastníkov je 36. Participujúce orgranizácie sú zo 17 krajín, aj mimo krajín EÚ.  

2020-1-SK02-KA105-002411 Faces of Diversity Európsky Dialóg Trnava A 16 665,00 €

Projekt je mobilitou pracovníkov s mládežou uskutočnenou v Trnave v dňoch 28. 7 – 1.8. 2020. Zapojení sú 3-ja pracovníci s mládežou s každej zo 7 

krajín (SK 5 účastn., ITA, GR, BUL, ITA, HU, LIT, GER)  . 

Výsledkom bude príručka v oblasti ľudských práv, tolerancie, nediskriminácie minorít a mediálnej gramotnosti . Projektom bude  vytvorená a 

sfunkčnená  sieť aktívnych PsM. 

PsM po ukončení projektu majú získať kompetencie a osvojiť si metódy  potrebné pri pôsobení na mladých ľudí pri deradikalizácii a zvýšenia 

kritického myslenia. 

Témou projektu je mediálna gramotnosť zameraná na minority v spoločnosti, kritické myslenie, toleranciu a objektívne spravodajstvo. Projekt je 6 

dňovým tréningom 24 pracovníkov s mládežou z 8 krajín ( 3 účastníci z Maďarska, Nemecka, Portugalska, Talianska, Grécka, Bulharska a Litvy a 

Slovenska). Tréning je otvorený pre pracovníkov s mládežou, ktorí majú nad 18 rokov a pravidelne pracujú s mládežou na báze youth work v rámci 

neziskovej organizácie, alebo sú učiteľmi na strednej/základnej škole. Výstupom projektu sú metodicko-edukačné materiály, ktoré uľahčia ich prácu 

s mládežou v danej oblasti.  Vrámci projektu budú tieto materiály rozširované medzi cieľové skupiny.

2020-1-SK02-KA105-002405 Project Kickstarter INNONET n.o. Kolárovo A 39 360,00 €
Projek s názvom "Kickstarter" je mobilita pre pracovníkov s mládežou, ktorú predložila organizácia INNONET. Účastniť sa jej má 11 partnerských 

krajín a celkovo cez 22 účastníkov. Projekt je rozdelený na dve časovo samostatné aktivity v jednom mesiaci. Cielom projektu je zlepšiť organizačné 

vlastnosti účastníkov a zároveň nájsť nových partnerov pre projekty a vytvoriť partnerstvá.  

2020-1-SK02-KA105-002398 Level Up! Majami, o.z. Bratislava A 19 440,00 €

Projektový zámer mobility pracovníkov s mládežou pod názvom Level Up! podáva organizácia Majami z Bratislavy. Mobilita pracovníkov s mládežou 

sa uskutoční 18.-23.7.2020 v Senci. Do projektu je aktívne zapojených 12 organizácií – z Litvy, Turecka, Poľska, Gruzínska, Arménska, Grécka, 

Lotyšska, Rumunska, Španielska, Rakúska, Ukrajiny a Slovenska. Mobility pracovníkov s mládežou sa zúčastní 25 pracovníkov s mládežou, vrátane 7 

mladých ľudí s nedostatkom príležitostí. Hlavným cieľom projektu je vybaviť pracovníkov s mládežou zručnosťami a metódami potrebnými na 

facilitovanie  workshopov, odbornú prípravu, mládežníckych výmen, ako aj na každodennú prácu s mládežou a mládežníckymi pracovníkmi. Aktivity 

projektu: reflexie, interaktívne diskusie, workshopy, facilitačné aktivity, komunikačné aktivity. 
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2020-1-SK02-KA105-002428 Book Up Hate Speech Slovak Youth for Traveling, Education and Volunteering Kysucké Nové Mesto N 0,00 €

2020-1-SK02-KA105-002454 New skills, higher chances! SIEDAS Kanianka N 0,00 €

2020-1-SK02-KA105-002455 EYE - Empower Youthworks Entrepreneurship ADEL Slovakia Stropkov N 0,00 €

2020-1-SK02-KA105-002436 United through Education vol. 2.0 Thalia Teatro Budča N 0,00 €

A Projekt navrhnutý na podporenie

R Projekt umiestnený na rezervnú listinu

N Projekt navrhnutý na nepodporenie

Vysvetlenie
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KA1 - Mob. + Mládež. vým.

Číslo projektu Názov projektu Žiadateľ Obec
Pridelenie 

grantu
Rozpočet Popis podporeného projektu

2020-1-SK02-KA105-002463 Faces of Migration MLADIINFO SLOVENSKO Bratislava A 23 865,00 €
Mládežnícka výmena je plánovaná pre 25 ľudí z 5 krajín (Portugalsko, Nemecko, Severné Macedónsko, Poľsko a Slovensko) vo veku 18-30 rokov. 

Nosnou témou mládežníckej výmeny je migrácia, jej príčiny, dôsledky, dopady a pod. Obdobný obsah má aj druhá aktivita predkladanej žiadosti, 

školiaci kurz pre 15 ľudí rovnako z 5 krajín pre mládežníckych pracovníkov starších 18 rokov.

2020-1-SK02-KA105-002472 RecyCOOL exchange Martina Marekova Moravské Lieskové N 0,00 €

A Projekt navrhnutý na podporenie

R Projekt umiestnený na rezervnú listinu

N Projekt navrhnutý na nepodporenie

KA1 - Mobility pracovníkov s mládežou + mládežnícke výmeny

Vysvetlenie
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KA2-Strategické partnerstvá

Číslo projektu Názov projektu Žiadateľ Obec
Pridelenie 

grantu
Rozpočet Popis podporeného projektu

2020-1-SK02-KA205-002435 Organic governance and quality development YMCA na Slovensku Liptovský Mikuláš A 98 761,00 €

Projekt Organic governance and Quality development je zameraný na zvyšovanie kvality procesov, formálnych a neformálnych vzťahov a štruktúr s cieľom 

posilniť prácu s mládežou na lokálnej a národnej úrovni. V projekte bude zapojených asi 80 účastníkov priamo cez aktivity ako nadnárodné stretnutia, 

návštevy, prácu v expertných tímoch, semináre a väčšie plenárne stretnutia či existujúce platformy a asi ďalších 200 účastníkov nepriamo cez prieskum na 

lokálnej či národnej úrovni. Širším cieľom je zvýšiť povedomie a uznanie práce s mládežou a mládežníckych organizácií ako relevantných partnerov voči 

privátnemu a verejnému sektoru a tým zlepšiť ich spoluprácu, sieťovanie a celkový dopad na kvalitu života mladých ľudí na Slovensku, v Čechách a Európe.

2020-1-SK02-KA205-002449 YC2 - Youth Councils Yet Coming RMZK Žilina A 106 566,00 €

Projekt strategického partnerstva predkladá Rada mládeže Žilinského kraja v spolupráci s partnermi z Poľska a Českej republiky ako aj Žilinským 

samosprávnym krajom. Projekt je zameraný na podporu obecnej rady mládeže jej členov a koordinátorov. Počas projektu sa budú vytvárať 3 intelektuálne 

výstupy a to štúdiu zameranú na obecné rady mládeže, metodiku vzdelávania pre členov obecných rád mládeže a digitálneho sprievodcu a platformu. 

Okrem toho sú naplánované 3 nadnárodné stretnutia, pilotné vzdelávanie ako aj záverečná konferencia. Projekt má mať dopad najmä na zviditeľnenie 

toho, čo robí obecná rada mládeže, ako aj zvýšiť kvalitu a efektivitu ich práce.

2020-1-SK02-KA205-002442 Harmonický život OZ Gulocka Malas A 18 900,00 €

Nadnárodnú mládežnícku iniciatívu v rámci KA2 predkladá OZ Guľôčka. V rámci OZ sa profiluje skupina mladých ľudí, ktorí si našli partnerov v 

organizáciách v Poľsku a Česku. Všetky sa venujú komunitnému životu. Iniciatíva sa plánuje v rozsahu 12 mesiacov od augusta 2020. Cieľom je zlepšenie 

života v komunite a osveta vo viacerých témach. V rámci projektu sa v každej krajine má vybudovať tzv. harmonické miesto s pocitovým chodníkom, 

zelenou stenou a aromatickou lavičkou a súčasne sa má zorganizovať viacero workshopov na rôzne eko- a zdravotné témy. Na konci projektu sa uskutoční 

nadnárodné stretnutie a podujatie Veľtrh zdravia na Slovensku (v Leviciach), kde sa bude prezentovať projekt, výsledky a tiež kultúra a jedlo zapojených 

krajín.

2020-1-SK02-KA205-002469

Tvorba systému rozvoja dobrovoľníkov zo sociálne 

znevýhodneného prostredia, špecificky z rómskych 

komunít

Miestne zdruzenie YMCA Revuca Jelšava N 0,00 €

2020-1-SK02-KA205-002385 European Youth Against Antigypsyism ROMANE JILE Čata N 0,00 €

2020-1-SK02-KA205-002419

DREAMs: DIGITAL, CREATIVE AND ENTREPRENEURIAL 

COMPETENCES FOR YOUNG PEOPLE FOR A 

SUSTAINABLE FUTURE (FOCUS ON DEAF YOUTH)

DeafStudio Prešov N 0,00 €

2020-1-SK02-KA205-002468 Theatre Empower Thalia Teatro Budča N 0,00 €

2020-1-SK02-KA205-002460 Play with and learn coding in your own way SLOVAK UNIVERSITY OF AGRICULTURE IN NITRA Nitra N 0,00 €

2020-1-SK02-KA205-002434 (DE)radical Mladez ulice Bratislava N 0,00 €

2020-1-SK02-KA205-002461 Up 2 You(th)! YOUTHFULLY YOURS SK Nižný Klatov N 0,00 €

2020-1-SK02-KA205-002444 From Farm to Fork Nadácia Integra Bratislava N 0,00 €

A Projekt navrhnutý na podporenie

R Projekt umiestnený na rezervnú listinu

N Projekt navrhnutý na nepodporenie

KA2 - Strategické partnerstvá

Vysvetlenie
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KA3 - Podpora reformy politík

Číslo projektu Názov projektu Žiadateľ Obec
Pridelenie 

grantu
Rozpočet Popis Podporeného Projektu

2020-1-SK02-KA347-002477 Youth Standing Up for the EU Model European Parliament Slovakia Bratislava A 19 780,00 €

Projektová žiadosť „Youth Standing Up for the EU“ od predkladateľa Model European Parliament Slovakia (ďalej 

len „MEPS“) je študentmi vytvorený KA3 projekt zameraný na modelové fungovanie Európskeho parlamentu s 

prihliadnutím na fungovanie tohto orgánu EÚ na úrovni strednej a juhovýchodnej Európy. Cieľom projektu ma 

byť spojenie 110 mladých účastníkov z celého regiónu strednej a juhovýchodnej Európy a dať im ich príležitosť 

stretnúť sa a diskutovať o európskych a regionálnych témach s ľuďmi vo veku 14- 18 rokov pochádzajúcich z 

rôznych krajín.  Projekt zameraný na simuláciu Európskeho parlamentu bude obsahovať okrem iného 

zasadnutia výborov, lobistické zasadnutie, valné zhromaždenie a diskusiu so súčasnými poslancami Európskeho 

parlamentu. Výsledkom projektu „Youth Standing Up for the EU“  je u zvýšenie povedomia o fungovaní 

Európskeho parlamentu a súčasných otázkach, ktorým EÚ čelí. Hlavná aktivita má prebiehať od 2. – 5. 10. 2020 

v Bratislave.

2020-1-SK02-KA347-002439 S mladými o mladých SIEDAS Kanianka A 18 415,00 €

Projekt v rámci KA3 predkladaný organizáciou SIEDAS v spolupráci s ďalšími troma zapojenými organizáciami. 

Cieľom projektu je zvýšiť a posilniť úroveň participácie mladých ľudí na úrovni NRSK, a tak zvýšiť kvalitu 

mládežníckej politiky

na úrovni samosprávneho kraja. Do projektu budú zapojení zástupcovia NRSK, konkrétne odboru kultúry a 

športu. Projekt predpokladá 9 projektových aktivít - semináre a konferencia. Do projektu budú zapojení aj 

znevýhodnení mladí ľudia. 

2020-1-SK02-KA347-002410 KAM spolu pre mladých 2 Regional Youth Centre Trenčín N 0,00 €

2020-1-SK02-KA347-002417 Z ulity do komunity ICM Prievidza Prievidza N 0,00 €

A Projekt navrhnutý na podporenie

R Projekt umiestnený na rezervnú listinu

N Projekt navrhnutý na nepodporenie

KA3 - Podpora reformy politiky

Vysvetlenie
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