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 KA1-Mládežnícke výmeny

Číslo projektu Názov projektu Žiadateľ Obec
Pridelenie 

grantu
Rozpočet Popis podporeného projektu

2020-2-SK02-KA105-002598 Roots of the future Pospolitosť pre harmonický život Pliešovce A 13 300,00 €

Medzinárodná mládežnícka výmena Roots of the future je stretnutím mladých ľudí vo veku od 18 -

30 rokov, ktorí pochádzajú z 5 krajín - Slovenska, Slovinska, Belgicka, Kosova a Nemecka. 25 mladých ľudí sa

bude v prostredí Banskej Štiavnice učiť o tom, že uchovávanie pôvodných plodín a odrôd môže prispieť k

rozvoju ich profesionálneho života a môže sa stať nielen ich profesiou, Touto aktivitou sa budú snažiť pritiahnuť

mladých ľudí, ktorí si hľadajú svoje miesto v živote a vo svojom okolí.

2020-2-SK02-KA105-002579 Nezabudneme... IPCR RS Rimavská Sobota A 27 360,00 €

Žiadateľom projektu "Nezabúdame"je Informačné poradenské Centrum Rómov z Rimavskej

Soboty. Partnermi projektu sú organizácie z Maďarska, Rumunska a Španielska. Hlavnou aktivitou projektu je

zorganizovanie 10 dňovej mládežníckej výmeny pre celkovo 42 účastníkov vo veku 15 – 24 rokov, z toho má

byť 22 znevýhodnených účastníkov z radov rómskeho etnika. Cieľom mládežníckej výmeny je vzdelávať mládež a najmä znevýhodnenú rómsku 

mládež v téme rómskeho holokaustu, motivovať ju k aktívnemu zapájaniu sa do procesov de-radikalizácie spoločnosti a predstaviť jej koncept 

globálneho občianstva. Účasť na mládežníckej výmene pripraví znevýhodnenú rómsku mládež argumentačne a posilnení ich mäkkých 

zručností .

2020-2-SK02-KA105-002553 Shut the Fake Up Majami, o.z. Bratislava A 21 460,00 €

Projekt s názvom „Shut the Fake Up“ je medzinárodná mládežnícka výmena 37 mladých ľudí zo 7 krajín

(Slovensko, Maďarsko, Grécko, Gruzínsko, Arménsko, Ukrajina a Litva) vo veku 18-26 rokov. Projektu by sa

mali zúčastniť aj 17ti znevýhodnení mladí ľudia. Zameriava sa na vytváranie podmienok a

činností, ktoré zvyšujú informovanosť mladých ľudí, vybavujú ich špecifickými vedomosťami a nástrojmi proti

dezinformáciám, falošným správam a podporujú mediálnu gramotnosť. V projekte tiež chcú inšpirovať mladých

ľudí, aby sa stali vodcami vo svojom vlastnom prostredí a ovplyvňovali svoje okolie, aby si viac uvedomovali

vplyv médií a tlače. Projekt počíta aj s prípravnou návštevou.

2020-2-SK02-KA105-002506 Unboxed STUDENT ERA Bratislava A 18 465,00 €

Žiadateľom projektu mobility mládeže „Unboxed“ je STUDENT ERA, Bratislava, Slovensko,

partnermi projektu sú organizácie z Litvy, Talianska, Poľska, Bulharska, Grécka, Maďarska. Projekt sa zaoberá

vysokou mierou nezamestnanosti mladých ľudí v dôsledku 3 kľúčových identifikovaných problémov, konkrétne

(1) neschopnosť identifikovať príležitosti a / alebo nedostatok sebavedomia ich presadzovať, (2) nesúlad medzi

profesionálnymi zručnosťami alebo nedostatočným rozvojom zručností, (3) nedostatok potrebného know-how a

skúseností. Hlavnou aktivitou projektu je zorganizovanie 7 dňovej mládežníckej výmeny pre celkovo 37

účastníkov, z toho 14 by mali čeliť znevýhodneniu. Cieľom mládežníckej výmeny je zlepšiť také intrapersonálne a interpersonálne kompetencie 

mladých ľudí, ktoré im pomôžu v sociálnej integrácii a uplatnení sa na trhu práce.

2020-2-SK02-KA105-002491 Sport it! V-Kings Šaľa A 16 375,00 €

Projekt mládežníckej výmeny pod názvom Sport it! si podáva nezisková organizácia V-Kings zo

Šale. Mládežnícka výmena bude realizovaná v termíne od 1.9. do 8.9.2020 v Trnave. Do projektu sú zapojení

partneri z Poľska, Španielska, Grécka, Bulharska a Rumunska. Mládežníckej výmeny sa zúčastní 30 mladých

ľudí, vrátane 12 mladých ľudí s nedostatkom príležitostí. Cieľom mládežníckej výmeny je preskúmať koncept

zdravého životného štýlu a postupov súvisiacich so zdravím, diskutovať o aktuálnych otázkach týkajúcich sa

výživy, športu a sociálneho vylúčenia prostredníctvom výmeny osvedčených postupov a skúseností týkajúcich

sa prevencie chorôb, poskytovať účastníkom teoretické a praktické príležitosti na zlepšenie ich fyzických a

zdravotných schopností, propagovať neformálne vzdelávanie a program Erasmus+, získavanie a rozvíjanie

rôznych kompetencií. Medzi aktivity projektu patrí prezentácia programu Erasmus+ a certifikátu Youthpass, medzinárodné večery, hry,

icebrakery, diskusie, reflexie, storytelling, world caffe.

2020-2-SK02-KA105-002550 Ceteris Paribus STEFANI n.o. Žarnovica A 27 650,00 €

Mládežníckej výmeny „Ceteris Paribus“ sa zúčastní 36 účastníkov (5 účastníkov + 1 vedúci skupiny) zo

Slovenska, Turecka, Ukrajiny, Talianska, Gruzínska a Azerbajdžanu vo veku 18 - 27 rokov. Spoločne budú

rozvíjať mäkké zručnosti, t. j. univerzálne kompetencie a osobné kvality, aby sa mohli lepšie uplatniť na trhu

práce. Aspoň dvaja účastníci z každej krajiny budú mladí ľudia s obmedzenými príležitosťami (kultúrne, ekonomické, sociálne prekážky).

2020-2-SK02-KA105-002606 Simple Life Luminosus, n.o. Veľké Kapušany A 10 520,00 €

Projekt mládežníckej výmeny, Simple life, je orientovaný na zmenu postojov a získanie kompetencií

v téme minimálnej spotreby, trvalo udržateľného rozvoja, zmenu konzumných návykov cez zníženie produkcie

odpadu. Výmena je dizajnovaná na 6 dní pre 24 mladých ľudí vo veku 15-24 rokov z troch krajín (Slovensko,

Maďarsko a Lotyšsko). Projektu sa zúčastnia aj mladí, ktorí čelia kultúrnym, ekonomickým, geografickým a

sociálnym prekážkam
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2020-2-SK02-KA105-002562 Rainbow Summer Wellbeing Camp SAPLINQ, O.Z. Košice N 0,00 €

2020-2-SK02-KA105-002494
Preventing Anxiety and Neutralizing the Depression to 

Empower MIndful Communities
Tatra Youth Group Žilina N 0,00 €

2020-2-SK02-KA105-002594 Healthy lifestyle SYTEV Kysucké Nové Mesto N 0,00 €

2020-2-SK02-KA105-002512 United Kitchens in Diversity Tatra Youth Group Žilina N 0,00 €

2020-2-SK02-KA105-002545 Youth for rural areas Občianske združenie Vidiecky parlament Banská Bystrica N 0,00 €

2020-2-SK02-KA105-002624 Rôzne odtiene sveta SYTEV Kysucké Nové Mesto N 0,00 €

2020-2-SK02-KA105-002503 Superheroes Wanted: Creating Jobs for Social Change STUDENT ERA Bratislava N 0,00 €

2020-2-SK02-KA105-002541 [DEMO]cracy 2.0 Change Your Self Košice N 0,00 €

2020-2-SK02-KA105-002532 In Memoriam: Human 2021 Pôton Bátovce N 0,00 €

2020-2-SK02-KA105-002544 Music as a catalyst for change
Slovak association for economy, solidarity 

and cultur onlus
Banská Bystrica N 0,00 €

2020-2-SK02-KA105-002583 From FOMO to JOMO La gente del cambio Košice N 0,00 €

2020-2-SK02-KA105-002587 Green connection Luminosus, n.o. Veľké Kapušany N 0,00 €

2020-2-SK02-KA105-002495 Inkluzívny tanec bez bariér TK DANUBE Bratislava N 0,00 €

2020-2-SK02-KA105-002593 RecyCOOL! Exchange Nitka 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

2020-2-SK02-KA105-002566
Moving ideas forward: guidance to successful youth 

organisations II.
Európsky Dialóg Trnava A 22 452,00 €

Zámerom projektu je školenie pracovníkov s mládežou, ktoré im má pomôcť pri úspešnom

zabezpečení, ustálení, manažovaní a stálosti mládežníckych organizácií.

Školenie sa bude realizovať v Jerevane v Arménsku za účasti 32 účastníkov z 8 partnerských krajín

(Slovensko, Česká republika, Nemecko, Litva, Čierna hora, Portugalsko, Taliansko, Arménsko). Hlavným

cieľom projektu je zlepšenie základný pracovných mechanizmov a kapacít zapojených pracovníkov s mládežou

aby boli schopní dosiahnuť na väčší počet mladých ľudí a pomáhať im zlepšovať svoj život. Aktivitami projektu

sú workshopy, prednášky a diskusie.

2020-2-SK02-KA105-002497 Contact making seminar - Get connected Štúdio zážitku - OUTWARD BOUND SLOVENSKO Bratislava A 15 170,00 €

Contact making seminar - Get connected je mobilitou 22 mládežníckych pracovníkov a 4

facilitátorov z 11 organizácií, ktorí sa zaujímajú o tému zážitkového vzdelávanie, adventure therapy a terapie

divočinou. Seminár sa bude konať v Terchovej na Slovensku a má slúžiť k posilneniu existujúcich partnerstiev v

rámci siete Outward Bound, ako aj k rozširovaniu spolupráce o nových partnerov. Výsledkom majú byť

partnerstvá, ktoré budú realizovať spoločné aktivity v budúcnosti.

2020-2-SK02-KA105-002564 Find your own voice SAPLINQ, O.Z. Košice A 24 715,00 €

Projektový zámer Find your own voice predkladá OZ Saplinq pracujúce s LGBTI komunitou.

Tréningu sa majú zúčastniť 33 pracovníci s mládežou z podobne zameraných organizácií z 12 krajín. Má sa

konať 6.- 12.4.2021 v Kysaku. Tréning má zvýšiť kompetencie v oblasti využívania hlasu, verbálnej a

neverbálnej komunikácie.

2020-2-SK02-KA105-002568 Inclusive Digital Youth Work Lab S.P.A.C.E. - Spolok pre aktivitu, cestovanie, edukáciu. Trnavá Hora A 28 772,00 €

Projekt s názvom Inclusive "Digital Youth Work Lab" predkladá organizácia S.P.A.C.E. - Spolok pre aktivitu, cestovanie, edukáciu. Ide o mobilitu 

pracovníkov s mládežou, ktorej sa zúčastní 37 účastníkov zo 4 krajín (Slovensko, Arménsko, Gruzínsko a Taliansko). Projekt sa zaoberá rozvojom 

digitálnych zručností pracovníkov s mládežou, problematikou digitálnej participácie a digitálnej transformácie práce s mládežou vrátane mediálnej a 

informačnej gramotnosti, rozvoja kritického myslenia, posilňovanie zmyslu pre iniciatívu u mladých ľudí, najmä v sociálnej oblasti a pri podpore ich 

komunít.

2020-2-SK02-KA105-002578 Intercultural competences Bratislava policy institute Bratislava A 36 815,00 €

Projekt je školením v rámci mobility pracovníkov s mládežou, ktorý sa má za účasti 47 pracovníkov

s mládežou z 11 partnerských organizácii realizovať na Slovensku. Cieľom mobility pracovníkov s mládežou má

byť hlbšie porozumenie príčinám, formám a dôsledkom nenávistných prejavov, najmä v súvislosti medzi

nenávistnými prejavmi a zločinmi z nenávisti; prispievať k odstraňovaniu stereotypov, predsudkov, diskriminácie

a rasizmu, ktorým čelia rôzne skupiny v zúčastnených krajinách, najmä menšiny vrátane utečencov a

migrantov. Mobilita má byť zameraná aj na stratégie potrebné na realizáciu úspešných kampaní. V

neposlednom rade chce projekt podporiť vytváranie nových kontaktov medzi účastníkmi a organizáciami a

rozvíjanie nových nápadov na projekty, ktoré by sa mohli realizovať s podporou programu Erasmus+. Aktivity

projektu využívajú metódy neformálneho vzdelávania.

2020-2-SK02-KA105-002551 Hikes+: Connecting People
Slovenský skauting 3. Zbor Aničky a Borivoja Uhrových 

Kežmarok
Kežmarok A 39 890,00 €

Projektovú žiadosť Hikes+: Connecting People predkladá organizácia Slovenský skauting 3. Zbor Aničky a Borivoja Uhrových Kežmarok. Projekt 

reaguje svojím zameraním na prepojenie iniciatív vedúcich k "zvyšovaniu povedomia" o dôležitosti prírody a ochrany životného prostredia s 

motivovaním k väčšej účasti na živote komunity. Partnerstvo je zložené z 8 organizácií, ktoré sa vo svojej práci zaoberajú podobnou problematikou, 

ako aj cieľovými skupinami. Súčasťou programu  je aj oboznámiť účastníkov s možnosťami v E+ programe, ako aj prípravy predbežných projektových 

návrhov. Hlavným cieľom projektu je skvalitňovať prácu mladých v ich komunitách, čiže je to v línii so zameraním danej akcie.

2020-2-SK02-KA105-002528 Bridgedale Training Pospolitosť pre harmonický život Pliešovce A 22 230,00 €

Projekt je medzinárodnou mobilitou pre 32 mládežníckych pracovníkov vrátane lektorov z krajín - Slovensko,

Srbsko, Nemecko, Švédsko, Kosovo, Portugalsko, Macedónsko, Bulharsko, Ukrajina, Rusko a Rumunsko.

Témou mobility je trvalá udržateľnosť a projekt je výsledkom strategického partnerstva, z ktorého vznikla online

platforma ako nástroj pre prácu s mládežou v danej téme. Realizáciou tohto projektu chcú účastníci prispieť k

implementácii tohto nástroja. Vzdelávacie podujatie pre mládežníckych pracovníkov sa bude konať v Zaježovej,

Sekieri.

2020-2-SK02-KA105-002508 Pour Faciliter 2021 Change Your Self Košice A 25 155,00 €

Projekt je školením pracovníkov s mládežou, ktorý sa má realizovať na Slovensku.

Tohto projektu sa má zúčastniť 24 účastníkov (celkovo 30 osôb aj s facilitátormi) z 8 partnerských krajín. Témou

projektu je zlepšenie práce školiteľov a facilitátorov zo zúčastnených organizácií. Pre zlepšenie práce s

mládežou. Projekt je pokračovaním rok starého a realizovaného projektu, do ktorého boli zapracované

zlepšenia na základe spätnej väzby od účastníkov. Projekt využíva rôzne aktivity neformálneho vzdelávania.
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2020-2-SK02-KA105-002602 Stay Sane
A.D.E.L. - ASSOCIATION FOR DEVELOPMENT, 

EDUCATION AND LABOUR
Stropkov A 24 540,00 €

Predložená žiadosť je školením pre 27 pracovníkov s mládežou z 9 krajín - Slovenska, Rumunsko,

Litva, Chorvátsko, Česko, Nemecko, Taliansko, Srbsko, Grécko. Počas 9 tréningových dní sa budú venovať

téme psychického zdravia, komunikácií, empatií, ako aj nástrojom pre tieto spomenuté oblasti, ktoré majú

skvalitňovať prístup k mladým ľuďom, ktorí problémom súvisiacim s mentálnym zdravím čelia v dnešnej dobe vo

zvýšenej miere. Projekt reaguje aj na aktuálnu situáciu okolo COVID-19, ktorý ešte výraznejšie podčiarkol tému

psychického zdravia mladých ľudí. Pracovníci s mládežou si osvoja techniky a nástroje vďaka ktorých využitiu budú vedieť byť

nápomocnejší pre mladých ľudí práve v tejto oblasti. V rámci folow up aktivít projektu sú plánované aktivity so

skupinami mladých ľudí, kde pracovníci s mládežou využijú konkrétne nadobudnuté zručnosti.

2020-2-SK02-KA105-002572 DigiComp 2020
SOCIAL INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP 

DEVELOPMENT ASSOCIATION OF SLOVAKIA
Nitra A 19 130,00 €

Mobilita pracovníkov s mládežou v rámci projektu Digi Comp sa uskutoční v termínoch 1.-6.2.2021

v Nitre na Slovensku pre 33 účastníkov z 10tich krajín: Slovenska, Bulharska, Cypru, Litva, Turecka,

Španielska, Rumunska, Talianska, Severného Macedónska a Maďarska. Projekt "DigiComp 2020" odráža

neustále sa zvyšujúcu potrebu rozvíjať digitálne odborné zručnosti vo vzdelávaní a v oblasti práce s mládežou.

Partneri chcú vytvoriť priestor pre inovácie a zlepšenia digitálnej práce s mládežou zdieľaním príkladov dobrej

praxe.

2020-2-SK02-KA105-002530 More Than Just Words INNONET n.o. Kolárovo A 18 830,00 €

Projekt mobility pracovníkov s mládežou More than just words predkladá organizácia Innonet z

Komárna. 30 účastníkov z 9 zapojených organizácií sa počas 7 dní v Szegede (Maďarsko) bude učiť

používať Slam poetry ako nástroj na zvyšovanie participácie mládeže a šírenie demokratických hodnôt.

Pracovníci s mládežou sa naučia spôsob komunikácie a umeleckého vyjadrenia Slam poetry, budú sa venovať

témam participácie mládeže, aktívneho občianstva, identita a sebavyjadrenie. V programe sú použité rôzne

metódy neformálneho vzdelávania ako diskusie, workshopy, world cafe, divadlo forum, simulácie. Súčasťou

programu je exkurzia v Klube slam poetry, tvorba vlastných básní a ich prezentácia na verejnosti.

2020-2-SK02-KA105-002535 Study visit in Finland Mladežnícka organizácia Plusko Bratislava A 6 753,00 €

Jedná sa o výmenu pracovníkov s mládežou – študijnú návštevu- medzi Slovenskom a Fínskom pre 9 účastníkov na 8

dní. Tematicky sa projekt zameriava na spoznanie fínskeho prístupu k outdoor aktivitám a jedným

z cieľov je aj spoznať fínske zimne prostredie prostredníctvom krátkej 3dňovej expedície. Projekt sa bude realizovať vo

Fínsku, žiadateľ je slovenské Plusko. Projekt je konzistentný vo všetkých fázach s potenciálom mať kvalitné

výsledky vzdelávania na účastníka.

2020-2-SK02-KA105-002552 Gender equality in Your community STEP - Society for territorial progress Zemplínske Hámre A 25 865,00 €

Projekt s názvom Gender equality in Your community predkladá organizácia STEP - Society for territorial progress. Hlavnou aktivitou projektu je 8 

dňová vzdelávacia mobilita pracovníkov s mládežou zo Slovenska ,Poľska,

Rumunska, Bulharska, Maďarska, Turecka, Slovinska, Srbska a Grécka. Témou projektu je rodová nerovnosť.

Počas spoločného času chcú prehĺbiť svoje partnerstvá, rozvíjať vedomosti o problematike rodovej nerovnosti a

rodovo podmieneného násilia ako aj skúmať rozdiely v prístupoch v jednotlivých krajinách.

2020-2-SK02-KA105-002515 Critical Media Consumption INNONET n.o. Kolárovo A 17 875,00 €

Projekt mobility pracovníkov s mládežou Critical Media Consumption predkladá organizácia Innonet

z Komárna. 26 účastníkov z 11 zapojených organizácií sa počas 9 dní v Szegede (Maďarsko) bude venovať

téme zlepšovania mediálnej gramotnosti a posilnenia kritického myslenia. Pomocou rôznych metód

neformálneho vzdelávania sa pracovníci s mládežou budú vzdelávať v technikách mediálnej výchovy, učiť sa

metódy na posilnenie kritického myslenia, vzdelávať sa v spôsoboch ako sú tvorené správy v médiách, ako ich

analyzovať, čo sú fake news, čo je propaganda. Budú zároveň spoznávať metódy, ktoré môžu použiť pri práci s

mládežou v téme mediálnej gramotnosti a kritického myslenia

2020-2-SK02-KA105-002607 Treat Yourself Youth for Equality Pusté Uľany A 18 530,00 €

Predkladaný projekt "Treat Yourself" je mobilita pracovníkov s mládežou z 8 krajín medzi Slovenskom, Rumunskom, Fínskom, Tureckom,

Bulharskom, Gréckom, Poľskom, Veľkou Britániou a Talianskom pre 26 účastníkov na 9 dní (aj s cestou). Účastníci získajú

zručnosti a vedomosti pri udržiavaní dobrého duševného zdravia v práci s mládežou. Hlavná aktivita sa bude

konať na jar 2021 v dátume od 22.4.-29.4.2021. Aktivity pripravené skúseným trénerom spolu s reflexiou majú za

cieľ vyjadriť význam interakcie a socializácie ako súčasti zdravého životného štýlu. Tematicky sa projekt

zameriava na zlepšenie mentálneho zdravia pracovníkov s mládežou a ich celkový well-being.

2020-2-SK02-KA105-002611 Keep Your Prejudices in Media! Otvorená Hra o. z. Bratislava A 34 475,00 €

Projekt Keep Your Prejudices in Media je medzinárodná mobilita pracovníkov s mládežou.

Žiadateľom je organizácia Otvorená hra o.z., ktoré má aj živnostenské oprávnenie. Má bohaté skúsenosti s

realizáciou školiacich aktivít. Projektu by sa malo zúčastniť 30 pracovníkov s mládežou z 15 krajín (Turecko,

Česká republika, Maďarsko, Litva, Albánsko, Gruzínsko, Ukrajina, Arménsko, Veľká Británia, Grécko,

Portugalsko, Fínsko, Taliansko, Španielsko) a mal by trvať 9 dní. Cieľom projektu je zvyšovanie povedomia a

rozvoj spôsobilostí v oblasti kritického myslenia a digitálnych technológií. Výstupom tohto projektu budú zvýšené kompetencie pracovníkov s 

mládežou a stredoškolských učiteľov v oblasti kritického myslenia, obrany proti manipulácii, tvorbe a spracovaniu digitálnych fotografií a video 

dokumentov ako nástrojov na komunikáciu a šírenie informácií. 

2020-2-SK02-KA105-002595 Green way of social entrepreneurship Youth for Equality Pusté Uľany A 15 695,00 €

Mobilita pracovníkov s mládežou „Green way of social entrepreneurship“, ktorú podáva slovenská

organizácia Youth for Equality má za úlohu rozvoj základných zručností, postojov a hodnôt a hlavným cieľom

projektu je podpora rozvoja spoločnosti zelenou cestou.

Hlavnou aktivitou bude vzdelávací kurz realizovaný na Slovensku 25.3.-31.3.2021 a zúčastní sa ho 7 krajín

(Slovensko, Grécko, Bulharsko, Turecko, ČR, Poľsko a Rumunsko ).

2020-2-SK02-KA105-002525 Záhradu otvorte a (ona vás) vylieči SPOKOJNOST - centrum sociálnych služieb, n.o. Prievidza A 19 800,00 €

„Záhradu otvorte a (ona vás) vylieči“ je názov projektu, ktorého žiadateľom je organizácia

Spokojnosť n. o. Ide o mobilitu pracovníkov s mládežou, ktorej trvanie je plánované od 1.11.2020 do

30.10.2021. Zúčastnia sa jej 30 pracovníci s mládežou z Poľska, Českej republiky a Slovenska. Projekt je

inkluzívny, zaoberá sa témami, ktoré môžu skvalitniť prácu s deťmi a mládežou s nedostatkom príležitostí.
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KA1-Mob. pracovníkov s mládežou

2020-2-SK02-KA105-002513 Preparing YOUth for Tomorrow INNONET n.o. Kolárovo N 0,00 €

2020-2-SK02-KA105-002527 Control, Escape, Delete INNONET n.o. Kolárovo N 0,00 €

2020-2-SK02-KA105-002574 Get in Impro PST - Priestor Súčasného Tanca o.z. Košice N 0,00 €

2020-2-SK02-KA105-002588 Moving Minds Youth for Equality Pusté Uľany N 0,00 €

2020-2-SK02-KA105-002623 Engage, Connect, Empower: Foundation Youth for Equality Pusté Uľany N 0,00 €

2020-2-SK02-KA105-002547 Rainbow for All SAPLINQ, O.Z. Košice N 0,00 €

2020-2-SK02-KA105-002524 Support Refugees With Education! STEFANI n.o. Žarnovica N 0,00 €

2020-2-SK02-KA105-002559 No drama, lama Thalia Teatro Budča N 0,00 €

2020-2-SK02-KA105-002496 NEETempreneurs Luminosus, n.o. Veľké Kapušany N 0,00 €

2020-2-SK02-KA105-002561 First Aid Training
A.D.E.L. - ASSOCIATION FOR DEVELOPMENT, 

EDUCATION AND LABOUR
Stropkov N 0,00 €

2020-2-SK02-KA105-002533 Sport it Up, Eat it Up! Slovak Sport Organisation Bratislava N 0,00 €

2020-2-SK02-KA105-002622 Take a Risk in Eco Nature! Euro-project youth group Zemplínske Hámre N 0,00 €

2020-2-SK02-KA105-002619 Conscious travel Necestou(ka) Smolenice 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

2020-2-SK02-KA205-002589
Games against hoaxes - game based approach to critical 

thinking education of youth
Impact Games Bratislava A 52 758,00 €

Projekt s názvom „Games against hoaxes...“ v trvaní 13 mesiacov podáva organizácia Impact

Games spolu s tromi ďalšími partnermi zo Slovenska, Chorvátska a Slovinska. V rámci projektu je plánovaná

tvorba 3 intelektuálnych výstupov venujúcich sa téme kritického myslenia a mediálnej gramotnosti, postavených

na prístupe založenom na hre. Projekt počíta s realizáciou troch multiplikačných podujatí a jedného

vzdelávacieho podujatia.

2020-2-SK02-KA205-002577 School to play Falco Trenčianska Turná A 31 200,00 €

"School to play" je projekt nadnárodnej mládežníckej iniciatívy troch neformálnych skupín mladých ľudí zo Slovenska a Českej Republiky. Spája témy a ciele 

ako podpora rozvoja kompetencií účastníkov na ľahšiu zamestnateľnosť alebo podnikanie, inovácie a skvalitňovanie práce s mládežou. Chce prezentovať RPG 

hry ako zaujímavý a zábavný spôsob trávenia voľného času a zároveň ako efektívnu metódu neformálneho vzdelávania či možný podporný prostriedok 

motivácie vo formálnom vzdelávaní. Svoje ciele chce dosiahnuť prostredníctvom tvorby a aplikácie komplexného systému motivácie a gamifikácie procesov 

výučby na úrovni triedy. Zároveň chce tým, ktorých tento systém osloví, poskytnúť dostatočnú metodickú podporu. Spolupracovať chcú so školami v ich 

krajoch, kde sa tento systém má testovať. Tento projekt stavia na výstupoch a výsledkoch projektu "Way to live", ktoré tieto skupiny s podporou Európskej 

únie prostredníctvom programu Erasmus+ realizovali. Realizovať sa bude od 1.12.2020 do 30.9.2022.

2020-2-SK02-KA205-002511 SOEN3 Agentúra pre rozvoj Gemera Revúca A 147 374,00 €

Projekt strategického partnerstva SOEN so zameraním na inovácie predkladá etablovaná

mládežnícka organizácia AGENTURA PRE ROZVOJ GEMERA spolu s 3 projektovými partnermi-

Stowarzyszenie Edukacja przez Internet, Poľsko, Lokalna razvojna agencija Pins, Chorvátskoa NETWORKING

EDUCATION AND TRAINING, ASSOCIAZIONE CULTURALE Taliansko.

Hlavným zámerom projektu je zapojiť mladých ľudí do riešenia nezamestnanosti a migrácie vzdelanej pracovnej

sily z vidieckych lokalít a komunít, v ktorej žijú a to inovatívnymi vzdelávacími aktivitami a formou konkrétnych

sociálne inovatívnych projektov realizovaných v regióne, v ktorom žijú. Projektové aktivity majú medzisektorový

charakter (škola, obec, miestni podnikatelia) a sú postavené na prístupe podpory poskytovanej na najnižšej

úrovni. K najdôležitejším výsledkom a výstupom patria:

- vytvorené kros-sektorové siete, partnerstvá a virtuálne platformy na medzinárodnej i lokálnej úrovni;

-vytvorené inovatívne vzdelávacie programy;

-vyškolení účastníci vzdelávacích programov;

-vytvorené modely nápadov na sociálne podnikanie.

2020-2-SK02-KA205-002554 Budúcnosť mládeže 2035 Youthwatch Bratislava A 107 291,00 €

Projekt strategického partnerstva realizuje YouthWatch (SK) v partnerstve s BrusselsAVenir (BE).

Projekt je zameraný na podporu a posilnenie postavenie mládeže v spoločnosti. Počas projektu bude

realizovaný prieskum a vzdelávacie aktivity použitím inovatívnych metód s cieľom zistiť od mladých ľudí ich

predstavy o budúcnosti v roku 2035. Týmto spôsobom budú mať mladí ľudia možnosť odhaliť svoj potenciál,

svoju kľúčovú úlohu v spoločnosti a v prinášaní zmien. Konkrétna skúmaná oblasť mládeže bude vybraná na

základe prieskumu. Počas projektu bude vyprodukovaných 5 intelektových výstupov pričom finálny výstup bude

príbeh pozostávajúci z rôznych vízií budúcnosti a pozitívnymi príkladmi.

Projekt bude trvať 32 mesiacov.

Projekt vznikol ako prirodzené a plynulé pokračovanie projektu "TrendWatch Youth" podporeného v rámci KA2.

Ten je zameraný na identifikáciu a konceptualizáciu trendov v životnom štýle mladých ľudí na Slovensku v

spolupráci s Trendwolves z Belgicka.

2020-2-SK02-KA205-002549 Eco friendly changes in youth lifestyles Protect work Veľké Leváre A 31 058,30 €

Projekt nadnárodnej mládežníckej iniciatívy budú realizovať celkovo 2 mládežnícke organizácie zo

Slovenska a Poľska, v období od 10/2020 do 09/2021. Cieľom projektu je podpora občianskej angažovanosti v

ochrane životného prostredia a udržateľného životného štýlu u mladých ľudí. Projekt obsahuje niekoľko aktivít

pre cieľové skupiny mladých ľudí v miestnych komunitách.

2020-2-SK02-KA205-002569 Up 2 You(th)! YOUTHFULLY YOURS SK Nižný Klatov A 45 905,00 €

Strategické partnerstvo od žiadateľa „YOUTHFULLY YOURS SK“ reaguje projektom „Up 2

You(th)!“ na nízku dôveru mladých ľudí v možnosť mať vplyv na tvorbu (mládežníckych) politík. Projekt majú

realizovať 3 mládežnícke organizácie z Košíc, Severomacedónskej republiky a Arménska. Projektom chcú

zvýšiť participáciu mladých ľudí z málo podnetného a marginalizovaného prostredia a mládežníckych

organizácii na tvorbe mládežníckej politicky a zvýšiť tak ich občiansku angažovanosť. Uvedený cieľ chcú

docieliť výmenou know-how (lídrom bude arménska organizácia) a vytvoriť dokument obsahujúci Odporúčania

na dosiahnutie tohto cieľa. 

2020-2-SK02-KA205-002592 AdultLife EduEra Košice A 131 219,00 €

Návrh vychádza z potreby, že mladí ľudia ťažko rozumejú poskytnutým informáciám ako robiť

zodpovedné rozhodnutia a ako sa zúčastňovať na spoločenskom, sociálnom, hospodárskom a politickom

živote. Jedným z dôvodov nezrozumiteľnosti pre mladých je byrokratický spôsob predkladania a aj to, že nie sú

vytvárané mladými ľuďmi. Projekt AdultLife je strategické partnerstvo, ktorého cieľom je podpora mladých ľudí

pri prechode do života dospelých poskytovaním informácií o procese začleňovania medzi dospelých

zrozumiteľným spôsobom. Ide o témy: zamestnateľnosť, bývanie, finančná gramotnosť, mentálne zdravie,

blahobyt, občianstvo a participácia.

Informácie o zadefinovaných témach budú poskytované mladými ľuďmi pre mladých ľudí prostredníctvom

informačno-komunikačných technológií (IKT). Projekt je zameraný aj na šírenie vytvorených výstupov – video,

diár, webové stránky, podcasty, sady pre pracovníkov s mládežou, MOOC.

Pre lepšie porozumenie cieľovej skupine sa do projektu priamo zapoja viaceré zainteresované strany ako

stredné školy, univerzity, pracovníci s mládežou, učitelia, mládežnícke centrá, informačné strediská pre mládež

aj obce.

Žiadateľom projektu je EduERa, n.o. , partnermi sú rakúska a portugalská organizácia, obe pracujúce s

mládežou.

2020-2-SK02-KA205-002605

Tvorba systému rozvoja dobrovoľníkov zo sociálne 

znevýhodneného prostredia, špecificky z rómskych 

komunít

Miestne združenie YMCA Revúca Jelšava A 116 997,76 €

Projekt KA2 je zameraný na vytváranie metodík a postupov zameraných na vzdelávanie

marginalizovanej mládeže (najmä Rómov). Téma je zameraná na mládežnícke dobrovoľníctvo. Projekt

pozostáva zo 4 vzdelávacích podujatí, kde sa bude vzdelávať rovnaká skupina mladých a podľa ich reakcií sa

bude upravovať metodika. Súčasťou projektu sú aj 3 intelektuálne výstupy. Projektu sa zúčastňujú organizácie

zo Slovenska a ČR.

KA2 - Strategické partnerstvá
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KA2-Strategické partnerstvá

2020-2-SK02-KA205-002614 Level up V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže Trstená N 0,00 €

2020-2-SK02-KA205-002613 MeLitA: Media Literacy Analytics Slovenská debatná asociácia Bratislava N 0,00 €

2020-2-SK02-KA205-002571 Dospelák na ceste samostatným životom S.P.A.C.E. - Spolok pre aktivitu, cestovanie, edukáciu. Trnavá Hora N 0,00 €

2020-2-SK02-KA205-002625 Ethos Bratislava policy institute Bratislava N 0,00 €

2020-2-SK02-KA205-002548
Strengthening the social entrepreneurship skills of 

digital natives: Virtual Innovative Bootcamp
E-CODE Krupina N 0,00 €

2020-2-SK02-KA205-002542 Future Labs goes national Youthwatch Bratislava N 0,00 €

2020-2-SK02-KA205-002518 Experiential peacebuilding Štúdio zážitku - OUTWARD BOUND SLOVENSKO Bratislava N 0,00 €

2020-2-SK02-KA205-002509 Gamification against Cyberbullying INNONET n.o. Kolárovo N 0,00 €

2020-2-SK02-KA205-002608
Plan B - gaming youth for behaviour change towards 

sustainable development
UNIVERZITA KOMENSKEHO V BRATISLAVE Bratislava N 0,00 €

2020-2-SK02-KA205-002576 Entrepreneurship for Youth in Rural Settings E-CODE Krupina N 0,00 €

2020-2-SK02-KA205-002514 Digital Storytelling for Youth Workers INNONET n.o. Kolárovo N 0,00 €

2020-2-SK02-KA205-002575
Financial Literacy Strategies for Inclusive Growth of 

Youth in Europe
E-CODE Krupina N 0,00 €

2020-2-SK02-KA205-002612 Efika Informado por Junularo E@I Partizánske N 0,00 €

2020-2-SK02-KA205-002596 Active Civic Reasoning Centre for Education and Innovations (CEDIN), o.z. 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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KA3 - Podpora reformy politík

Číslo projektu Názov projektu Žiadateľ Obec
Pridelenie 

grantu
Rozpočet Popis Podporeného Projektu

2020-2-SK02-KA347-002618 Create & Control Pomáhame druhým, o.z. Žilina A 41 910,00 €

Create & Control je medzinárodný projekt pre 180 žiakov stredných škôl z krajín Vyšehradskej skupiny, ktorý sa 

snaží reagovať na spoločenské javy v tomto regióne. Reaguje na vysokú podporu extrémizmu medzi mladými, na 

problémy v oblasti participácie mladých a na ich pocit nedostatočného vypočutia v spoločnosti. Jeho hlavným 

cieľom je podporovanie postavenia mládeže v spoločnosti, a tento cieľ sa snaží presadzovať pomocou rôznych 

aktivít zameraných na mladých ľudí, kľúčových aktérov v oblasti práce s mládežou, ale i na širokú verejnosť. 

Tieto aktivity projektu sú rozdelené na aktivity súťaže a strategické aktivity, ktoré adresujú rôzne podmienky pre 

tvorbu dialógu s mládežou. 

Medzi tieto aktivity patria napríklad modelové zasadnutia, mládežnícke fórum alebo akcelerátor nápadov, ale 

taktiež tvorba štúdie či školenia učiteľov a workshopy pre žiakov. Počas súťaže sú využívané prvky fiktívnych 

krajín, modelových zasadnutí medzinárodných organizácií a metódy skupinových aktivít. Tento projekt napĺňa a 

adresuje ciele Stratégie Európskej únie pre mládež na roky 2019 - 2027 a zdôrazňuje dôležitosť Európskych 

Cieľov Mládeže a Cieľov Udržateľného Rozvoja. Projekt je súčasťou trojročného projektu “Create & Control: 

Youth Empowerment Strategy 2020 - 2023,” ktorého výstupom bude strategický dokument zameriavajúci sa na 

posilňovanie postavenia mládeže v krajinách Vyšehradskej skupiny.

2020-2-SK02-KA347-002546 Zdravie- čo sa bojíš opýtať KERIC Čadca A 11 860,00 €

Organizácia KERIC predkladá projekt s názvom "Zdravie - čo sa bojíš opýtať" v rámci kľúčovej akcie KA3. Návrh 

projektu vo veľkej miere zohľadňuje potreby zúčastnených skupín, ktoré dostávajú priestor v oblasti, ktorá nie je 

štandardnou súčasťou vzdelávacích procesov (psychické zdravie, vzťahy a sexuálne zdravie). Organizácia vypĺňa 

značnú medzeru a vytvára bezpečný priestor pre mladých ľudí a pre ich otázky týkajúce sa tém, ktoré sú v 

spoločnosti zväčša považované za tabu.

Samotný projekt pozostáva z nastavených troch fáz. Je postavený na cielených diskusiách - a to buď v rámci 

konkrétnych workshopov, alebo prostredníctvom odborných školení.

Projektových aktivít sa zúčastnia aktívni mladí ľudia/študenti (vo veku 14-18 rokov), ktorí budú zároveň aj 

aktívne diskutovať o súčasnej kvalite života mladých ľudí z hľadiska rôznorodých oblastí života.

2020-2-SK02-KA347-002516 Participácia v praxi 2 - poďme ďalej Silnejší-slabším Trenčín A 37 800,00 €

Projektová žiadosť „Participácia v praxi 2 - poďme ďalej“ od predkladateľa „Silnejší slabším, o.z.“ je 

pokračovaním už zrealizovaného projektu. 19-mesačný projekt sa zameriava na participačné aktivity, ktoré budú 

realizovať politici v spolupráci s deťmi z Centra pre deti a rodiny, domova sociálnych služieb a s rozšírenou 

skupinou účastníkov z dobrovoľníckeho centra. Projekt sa má realizovať na území mesta Trenčín a v jeho 

mestských častiach a v okolitých obciach (Chocholná - Velčice, Adamovské Kochanovce). Hlavnou aktivitou sú 

trojdňové stretnutia pre 17 mládežníkov, na ktorých sa budú konať rozličné aktivity pre komunitu pripravené 

mladými ľuďmi a so zapojením miestnych poslancov či starostov. Súčasťou sú aj dve konferencie zamerané na 

informovanie verejnosti a šírenie výsledkov.

2020-2-SK02-KA347-002522 Kraj a mestá spolu pre mladých 2 Regionálne centrum mládeže Trenčín N 0,00 €

2020-2-SK02-KA347-002582
YLIAP- Young leaders in the implementation of action 

plans
Rada mládeže Žilinského kraja Žilina N 0,00 €

2020-2-SK02-KA347-002526 Youth friendly school V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže Trstená N 0,00 €

2020-2-SK02-KA347-002597 Nerobte z nás handry! Fashion Revolution Slovakia Bratislava N 0,00 €

2020-2-SK02-KA347-002498 Aktiv 2.0 Youthwatch Bratislava 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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