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2014-3-SK02-KA105-000322 Občiansky spolok Recycle for a Beter 2020 Banskobystrický A 21 680 €

Projekt mládežníckej výmeny s enviro-tématikou sa má uskutočniť v 

Rumusku a má sa ho zúčastniť 45 mladých ľudí zo 6 krajín (HU, IT, MK, 

TK, RO, SK) po dobu 10 dní. Cieľom výmeny je propagácia recyklácie a 

redukcie odpadu v kontexte environmentálnych regulácií EÚ. Zámerom 

projektu je prostredníctvom separácie odpadu, vzbudiť aktivitu mladých 

ľudí o dianie okolo seba a prispieť ku zmene ich postojov v otázkach 

recyklácie

2014-3-SK02-KA105-000328 Tanečný klub Aura Dance How to help Trenčiansky A 23 755 €

Projekt si podáva tanečná skupina Aura Dance, ide o trilaterálny projekt, 

na ktorom sa celkovo zúčastní 67 účastníkov zo Slovenska, Čiech a 

Poľska. Cieľom projektu je rozvoj a podpora postojov a hodnôt mladých 

ľudí.

2014-3-SK02-KA105-000349 young people Time to start Košický A 15 235 €

Projekt Time to start je mládežnícka výmena,ktorá má za úlohu pomôcť 

mladým ľudom získať nové kompetencie a uplatniť sa na trhu práce. 

Výmeny sa plánujú zúčastniť okrem slovenskej skupiny ešte skupiny z 

Čiech a Rumunska. Cieľmi projektu sú:

1.Pomôcť mladým ľudom uplatniť sa na trhu práce: pomocou aktivít na 

výmene môžu získať nové kompetencie

2.Zmeniť myslenie mladých ľudí tak, aby začali myslieť pozitívne a 

cieľavedomo

2014-3-SK02-KA105-000350 La gente del cambio Let`s go live ! Košický A 14 840 €

Projekt   Let’s go live  je mládežnícka výmena,ktorej sa zúčastnia 3 

krajiny,a to Slovensko,Česko a Rumunsko. Na projekte sa zúčastní 39 

mladých ľudí vo veku od 15 do 27 rokov.Väčšina účastníkov sú študenti 

stredných alebo vysokých škôl. Témou projektu je šport a zdravý životný 

štýl. Medzi plánované aktivity patria: diskusie workshopy a prednášky, 

anketa, futbalový turnaj. 

2014-3-SK02-KA105-000358 Falco Play the life - live the game Trenčiansky A 17 600 €

Tento projekt je bilaterálnou medzinárodnou výmenou, dvoch 

neformálnych skupín, ktoré sa zaujímajú o dianie vo svojom okolí a 

snažia sa aktívne pôsobiť v oblasti aktívneho trávenia volného času, 

dobrovolníckej činnosti a podobne.

Tieto skupiny tvorí 40 mladých ľudí a 4 vedúci z Českej Republiky a 

Slovenska. 

2014-3-SK02-KA105-000359 CENTRUM VLOČKA LEDNICA Take a chance! Trenčiansky A 9 000 €

Projekt zabezpečovaný občianskym združením CENTRUM VLOČKA 

LEDNICA, ktoré pracuje s mládežou pomocou sebarozvojových metód a 

napomáha v osobnostne-sociálnom rozvoji. Hlavným cieľom projektu je 

účastníkov poučiť o outdoorových technikách a poskytnúť im možnosť 

prežiť si aktivity v prírode, ktoré vedú k zvýšeniu ich flexibility a 

adaptability. Účastníkmi pre tento projekt sú mladí a mládežnícki 

pracovníci z partnerských krajín, ich celkový počet je 20.

2014-3-SK02-KA105-000361 Bodrog Go active! Košický A 9 030 €

Medzinárodná výmena mládeže ,, Go active! ,, je plánovaná na 7.-13. 

marca 2015 v krásnej dedinke Streda nad Bodrogom. Cieľom projektu 

bude, posilniť zručnosti, kompetencie, sebavedomie a sebadôveru 

mladých ľudí na trhu práce a to ako v našej krajine tak aj v celom 

európskom spoločenstve.

2014-3-SK02-KA105-000365 NEMAZ Každý by mal dostať šancu Žilinský A 18 700 €

Projekt je medzinárodnou a multikultúrnou výmenou dvoch krajín 

(Slovensko a Poľsko). Ciele projektu sú nasledovné: prehĺbiť interkultúrny 

dialóg medzi účastníkmi-boj proti predsudkom; praktická aplikácia 

získaných poznatkov, aktívna spolupráca medzi zúčastnenými skupinami; 

spoznanie inej kultúry (poľskej) a metód práce s vyčlenenou mládežou, s 

deťmi a mládežou žijúcou mimo mesta; zdokonalenie sa v cudzom 

jazyku

2014-3-SK02-KA105-000367 The Hope Improve your creativity Košický A 12 600 €

Projekt Improve your creativity je trilaterálnou mládežníckou výmenou. 

Česka, Slovenska a Turecka. Projekt je zameraný na tvorivosť a 

kreativitu. Cieľom projektu je práve vytvoriť priestor na možnosť 

realizovať sa v týchto oblastiach.

2014-3-SK02-KA105-000368 Mladiinfo Slovensko

SHAPE Your Life: Introducing Sport, 

Health, Activism, Power-up & 

Empowerment in Everyday Life

Bratislavský A 12 588 €

Mládežnícka výmena, ktorú si podáva Mladiinfo Slovensko je nadviazaná 

na predošlú podporenú výmenu, ktorá sa venovala environmentálnej 

téme. Tento projekt sa venuje zdravému životnému štýlu, projektu sa 

zúčastní okrem Slovákov ďalších 5 partnerov (FYROM, ME, GE, GR a PL)- 

Aktivity sa majú konať v Čiernej Hore.

2014-3-SK02-KA105-000371 Kultúrne centrum AKTIVITY, o.z. Dance your heritage! Trenčiansky A 11 780 €

Projekt medzinárodnej výmeny mládeže predkladá Kultúrne centrum 

Aktivity z Trenčína. Sú doňho zapojené štyri krajiny. Nemá jasne 

stanovené ciele. Ako hlavná téma je uvedené európske občianstvo, 

kreativita a kultúra.

2014-3-SK02-KA105-000372 Neformálna skupina Pramen Equilibrium 2015 Trenčiansky A 14 080 €

Projekt "Equilibrium 2015" je zážitkovo-vzdelávacou mládežníckou 

výmenou pre mladých ľudí z Čiech a Slovenska aktívnych v práci s 

mládežou, ktorí chcú načerpať novú inšpiráciu a motiváciu do svojej 

práce, prehĺbiť svoje vedomosti o rozmanitosti metód v oblasti 

neformálneho vzdelávania a zážitkovej pedagogiky a diskutovať o 

témach Európskeho občianstva a hodnôt, na ktorých stojí Európska únia.

KA1 - Mládežnícke výmeny



2014-3-SK02-KA105-000375 SportisimoTT
Inklúziou za zdravý a aktívny životný 

štýl mladých ľudí
Trenšiansky A 14 040 €

Projekt je orientovaný na podporu zdravého životného štýlu a inklúziu 

mladých ľudí s nedostatkom príležitostí, sociálnymi alebo inými 

obmedzeniami, ktorý potrebujú našu pomoc. Pri projekte budú použité 

rôzne elementy neformálneho vzdelávania, rôzne metódy (diskusie, 

workshopy, prezentácie, outdorové aktivity a podobne. Obidve skupiny 

sú zložené z "normálnych" mladých ľudí a z ľudí ktorí majú menej 

príležitostí. Výmena bude prebiehať na Slovensku v Tr.Tepliciach, 

zúčastní sa jej 36 účastníkov z Českej a Slovenskej republiky

2014-3-SK02-KA105-000377 o.z. Všetci spolu Komunikácia je moja budúcnosť Košický A 15 180 €

Projekt predkladá OZ Vsetci spolu z Veľkých Kapušian, ktoré pracuje s 

rómskou mládežou a v minulosti realizovalo uz viacero projektov na 

tému diskriminácie. V predloženej multilaterálnej výmene sa chce 

venovať problematike komunikácie mladých Rómov a  ich nadväzovaniu 

priateľstva mimo svojej komunity. Prostredníctvom viacerých 

neformálnych metód  majú odbúrať bariéry pri komunikácii s inými 

ľuďmi a nadviazať nové priateľstvá  so zdravým sebavedomím, Výmena 

sa bude konať v apríli s mladými Rómami zo Slovenska, Maďarska, Česka 

a Rumunska. Plánovaná je prípravná návšteva.

2014-3-SK02-KA105-000379 Združenie mladých rómskych žien Ak žena povie NIE! Košicky A 8 390 €

Predkladaný projekt je trilaterálna mládežnícka výmena (SK-10, CZ-8, HU-

8), ktorej hlavnou témou je násilie páchané na ženách a týrané ženy.  Do 

projektu budú zapojení mladí Rómovia a Nerómovia vo veku od 18 do 

25 rokov. Cieľom projektu je oboznámiť mladých ľudí s problematikou 

násilia páchaného na ženách a poskytnúť im dostatočnú osvetu pred 

vstupom do vzťahu s mužom. Aktivity projektu: prednáška s odborníčkou 

na danú problematiku, rolové hry, rozhovor s týranou ženou, workshop 

zameraný na definovanie prvkov násilia a týrania a pod. 

2014-3-SK02-KA105-000387 IPCR RS Journalists in Action Banskobystrický A 14 790 €

Projekt zapája štyri krajiny (SK, PL, RO, ES) do mládežníckej výmeny s 

témou Rómskych komunít a budovanie IKT zručností. Projekt je 

zameraný tak, aby učil účastníkov oceňovať rôznorodosť po osobnostnej 

tak i kultúrnej stránke.

2014-3-SK02-KA105-000388 STEP - Society for territorial progress Youth on the Edge Košický A 19 890 €

Žiadateľom projektu je skúsená organizácia STEP, ktorá mala v 

predchádzajúcom období schválených niekoľko projektov mládežníckych 

výmen a jeden rojekt školenia. Jedná sa o multilaterálnu 9 dňovú 

výmenu,na ktorej sa zúčastní 42 účastníkov z krajín GR, ES, RO, IT, TR, CZ 

a SK. Témou projektu je sociálna exklúzia marginalizovaných skupín. ako 

rómske komunity, imigranti, sexuálne minority a ľudia s postihnutím. 

Cieľom projekt je naučiť účastníkov akceptovať aj tieto skupny 

prostredníctvom aktivít, ktoré navrhli.

2014-3-SK02-KA105-000391 Centrum voľného času Art mark Prešovský A 16 740 €

Centrum voľného času v spolupráci s partnermi z Arménska, Dánska, 

Francúzska, Libanonu a Ukrajiny pripravili medzinárodnú výmenu 

mládeže. V dňoch 9. - 17. júna 2015 sa v Starej Ľubovni stretne 28 

mladých ľudí, aby diskutovali o dôležitosti mieru a tolerancie v súčasnej 

dobe. Prídu prezentovať umenie, ktoré reaguje na udalosti v spoločnosti 

a je vyjadrovacím nástrojom, čo prakticky dokážu svojimi maľbami v 

uliciach mesta. Zorganizujú 2 verejné podujatia na tému interkultúrny 

dialóg: interkultúrny deň a vernisáž. Mládežnícka výmena pod názvom  

ART MARK chce zanechať stopy umenia nielen na stenách, ale 

predovšetkým v myslení ľudí. 

2014-3-SK02-KA105-000396 Odborné učilište Skryté talenty Bratislavský A 4 200 €

Predložený projekt je projekt mládežníckej výmeny mladých ľudí s 

mentálnym a zdravotným postihnutím.

Partnerská organizácia je z Českej republiky. Žiadateľom je prvoaplikant, 

Odborné učilište z Bratislavy a

spolupracujú s podobnou inštitúciou v ČR. Aktivity výmeny sa sústredia 

na prípravu divadelného predstavenia. Celkovo sa výmeny zúčastní 24 

účastníkov. 

2014-3-SK02-KA105-000398 Beckari Sport and healthy behaviours Prešovský A 22 860 €

Trilaterálna mládežnícka výmena privedie na jedno miesto 39 mladých 

ľudí z Portugalska, Poľska a Slovenska. Projekt predkladá neformálna 

skupina Beckari zo Sniny. Cieľom projektu je propagácia pozitívneho 

vplyvu športu na zdravie a integrácia zdravotne znevýhodnených skupín 

mládeže do spoločnosti prostredníctvom športových aktivít. 

Mdzinárodná výmena by mala trvať 8 dní.

2014-3-SK02-KA105-000407 Vidiecka asociácia mládeže Key of Fortress Prešovský A 11 355 €

Vidiecka asociácia mládeže (ďalej VAM) v Starej Ľubovni je nezisková 

organizácia, ktorej cieľom je práca s deťmi a mládežou v malých mestách 

a na vidieku. Združuje deti a mladých, ktorí majú záujem aktívne sa 

podieľať na živote obce a mesta, ale aj so vzdelávacími ťažkosťami, zo 

sociálne slabších rodín, rómskej komunite a venuje sa drogovej 

prevencii.

VAM sa podujala realizovať mládežnícku výmenu s partnermi z Dánska, 

Nemecka, Francúzska a Talianska. 25 mladých ľudí vo veku 14 - 19 rokov 

spolu spolu s lídrami budú diskutovať a propagovať zdravý životný štýl, 

aktívny život v pohybe a strávený v blízkosti svojej rodiny a priateľov.

2014-3-SK02-KA105-000409

Social Innovation and 

Entrepreneurship Development 

Association of Slovakia

Youth Discover Inclusion Trenčiansky A 18 685 €

Projekt je mládežníckou výmenou NS SIEDAS, na ktorej chcú  pocas 7 dní 

hosťovať v Nitre 6 krajín: Česko, Taliansko,Chorvátsko, Ukraina, 

Moldavsko, Arménsko). 

Hlavným cieľom výmeny je pracovať s mladými ľuďmi pochádzajúcich 

väčšinou zo znevýhodneného prostredia, ukázať im život z rôznych 

perspektív a predstaviť možnosti aktívnej participácie v spoločnosti. 

2014-3-SK02-KA105-000411 KAM Skončím školu  - a čo ďalej? Košický A 9 900 €

Tento projekt si dáva za úlohu pripraviť mladých ľudí na život po škole. 

Na výmene sa naučia ako sa pripraviť na pohovor a vysporiadať sa z 

strachom a sklamaniím. Na projekte budu Česi, Slovaci a Maďari

2014-3-SK02-KA105-000326 Kultúrne centrum AKTIVITY, o.z. Jump in for health Trenčiansky N 0 €

2014-3-SK02-KA105-000329 Občianske združenie No Gravity
Medicinal and aromatic plants 

professionals
Bratislavský N 0 €

2014-3-SK02-KA105-000346
Slovensky skauting, 

Vychodoslovenská oblasť
OWLish 2015 Prešovský N 0 €

2014-3-SK02-KA105-000348 Generácia bez bariér Zacni žit naplno ! Košický N 0 €

2014-3-SK02-KA105-000354
Rada študentov mesta Banská 

Bystrica
Ice Breaker Banskobystrický N 0 €

2014-3-SK02-KA105-000389 Podkova Farmárčenie Prešovský N 0 €

2014-3-SK02-KA105-000403 Gymmies Our future in our hands Košický N 0 €

2014-3-SK02-KA105-000406 AMAVET ZDRUŽENIE EASY SCIENCE - HAPPY EUROPE Bratislavský N 0 €



Číslo projektu Žiadateľ Názov projektu Kraj

Rozhodnutie 

Výberovej 

komisie 

Schválený 

finančný 

príspevok

Popis podporeného projektu

2014-3-SK02-KA105-000314 Mladiinfo Slovensko Do it now - Do it right Bratislavský A 10 450 €

Organizácia Mladiinfo plánuje vyslať dvoch 

dobrovoľníkov do partnerskej macedónskej 

organizácie Mladiinfo International  do mesta Skopje.

EDS by mala trvať v oboch prípadoch 9 mesiacov.  

Medzi aktivity dobrovoľníkov bude patriť 

predovšetkým zodpovednosť za obsah webovej 

stránky, príprava textov, komunikácia s autormi, 

informačné a propagačné aktivity, administratívne 

práce, vyhľadávanie informácií a tém, práca so 

sociálnymi sieťami, podpora organizácie pri realizácií 

nových projektov a aktivít a pod.

2014-3-SK02-KA105-000316
Veľký Meder centrum mládeže, 

n.o.
Time to renew Trnavský A 8 165 €

Veľký Meder Centrum mládeže plánuje hosťovať 

dobrovoľníčku z Malty na 12 mesiacov. Centrum 

mládeže sa zameriava na prácu s deťmi a mladými 

ľuďmi, ktorí čelia sociálnym problémom (napr. deti a 

mladí ľudia pochádzajúci z maďarskej menšinovej 

skupiny alebo z rodín s nezamestnanými rodičmi.

2014-3-SK02-KA105-000319 CirKusKus Skilled Circus Bratislavský A 8 165 €

CirKus-Kus je bratislavská  mimovládna organizácia 

pozostávajúca z bývalých  študentov rôznych univerzít 

so záujmom o novodobé cirkusové umenie.Organizuje  

kurzy, tábory, predstavenia pre deti rôznych vekových 

kategórii, mládež a dospelých. V súčasnosti hosťuje 

EDS dobrovoľníka, ktorý pomáha pri uvedených 

aktivitách. Prostredníctvom predloženého projektu 

chcú hosťovaľ dobrovoľníka z Talianka po dobu 

jedného roka.

2014-3-SK02-KA105-000324 Centrum voľného času
Práca s deťmi v Centre voľného 

času
Prešovský A 18 690 €

Projekt vychádza z tém zo Stratégie SR pre mládež na 

roky 2014-2020 a je zameraný na podporu 

zamestnanosti mladých ľudí. Cieľovej skupine ponúka 

nadobudnúť kľúčové kompetencie pre uplatnenie sa 

na trhu práce, prostredníctvom získania skúseností z 

oblasti práce s deťmi v meste Stará Ľubovňa

2014-3-SK02-KA105-000327 Priatelia Quo Vadis EVS in Quo Vadis Bratislavský A 8 165 €

OZ Priatelia Quo Vadis sa stará o chod komunitného 

centra - Domu Quo Vadis.Cieľom  projektu sú :

- dať možnosť dobrovoľníkovi rásť, rozvíjať sa a získať 

prax potrebnú pre uplatnenie na trhu práce

- preniesť vedomosti a schopnosti dobrovoľníka na 

organizáciu a jej členov, čo pomôže organizácii 

profesionálne rásť

- vzájomné obrusovanie hrán a učenie sa (tolerancii, 

prispôsobovaniu sa, ...) spojené s medzikultúrnym 

rozmerom projektu medzi dobrovoľníkom, členmi 

2014-3-SK02-KA105-000330 Edukácia@Internet
Wikipédia dobrovoľníkom, 

dobrovoľníci Slovensku
Trenčiansky A 16 500 €

Projekt Wikipédia dobrovoľníkom, dobrovoľníci 

Slovensku dáva dvom dobrovoľníkom z Gruzínska 

unikátnu možnosť získať podrobné poznatky o 

princípoch fungovania Wikipédie a jej pridružených 

projektov a naučiť sa využívať možnosti, ktoré 

Wikipédia ponúka. Dobrovoľníci strávia na Slovensku 

2014-3-SK02-KA105-000332 Mladiinfo Slovensko
Leading You(th) To Step 

Forward
Bratislavský A 15 905 €

Projekt plánuje hosťovanie 4 dobrovoľníkov z Kosova, 

Macedónska, Španielska a Talianska v organizácií 

Mladíinfo Slovensko so sídlom v Bratislave. Doposiaľ 

bola vybraná 1 dobrovoľníčka z Kosova na 2-mesačnú 

EDS a zvyšní 3 dobrovoľníci na 10-mesačné EDS ešte 

neboli vybraní. Aktivity dobrovoľníkov by mali zahŕňať 

propagáciu rôznorodých vzdelávacích a pracovných 

príležitostí pre mladých, prípravu podujatí a 

2014-3-SK02-KA105-000333
University pastoral centre of st. 

Jozef Freinademetz
UPeCe LIFE Bratislavský A 16 325 €

UPeCe bude hosťovať 4 dobrovoľníkov z Poľska, 

Slovinska a ČR po dobu 12 mesiacov od 

februára/marca 2015. Toto vysokoškolské centrum,  

so sídlom v Mlynskej doline v BA, ponúka množstvo 

aktivít pre vysokoškolských študentov. UPeCe sa 

skladá z 24 tímov zameraných na rôzne činnosti 

zabezpečované dobrovoľníkmi a dobrovoľníci EDS sa 

stanú ich súčasťou.  Cieľom týchto činností je umožniť 

mladým ľuďom plnohodnotne tráviť svoj voľný čas.

2014-3-SK02-KA105-000334

Bratislavské dobrovoľnícke 

centrum (Bratislava Volunteer 

Centre)

Promoting Volunteering in 

Bratislava Region
Bratislavský A 7 425 €

Projekt si podáva BDS, ide o hosťovanie dobrovoľníka 

v centre z Maďarska. 

KA1 - Európska dobrovoľnícka služba



2014-3-SK02-KA105-000341
V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a 

rozvoj mládeže
I WILL BE VOLUNTEER IV. Žilinský A 16 585 €

Projekt organizácie V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a 

rozvoj mládeže predstavuje európsku dobrovoľnícku 

službu 2 dobrovoľníkov (1 zo Španielska a 1 z 

Nemecka). Hostiteľská organizácia, ako aj vysielajúce 

majú s EDS skúsenosti a sú akreditované. Organizácia 

predložila v rámci Erasmus+ už viacero úspešných 

projektov. Projekt je zameraný na interkultúrne 

vzdelávanie, odbúravanie predsudkov voči cudzincom 

v regióne Oravy, či motiváciu mládeže na účasti v 

európskych mobilitách. Projekt navrhujem podporiť.    

2014-3-SK02-KA105-000342 INEX SLOVAKIA Be a Change Bratislavský A 7 570 €

V projekte bude INEX Slovakia hosťovať 1 EDS 

dobrovoľníka, Mylene z Francúzska. Dobrovoľníčka 

bude hosťovaná v kancelárii INEX Slovakia,  ale tiež na 

rôznych miestach po Slovensku. Počas 11-tich 

mesiacov  bude organizovať rôzne podujatia, 

workshopy a voľnočasové aktivity pre mladých ľudí 

metódami neformálne vzdelávania,  ako aj 

zúčastňovať sa školení mládežníckych vedúcich 

dobrovoľníckych projektov.

2014-3-SK02-KA105-000344 o.z. Kvas
Medzinárodné dobrovoľníctvo 

pre miestnu komunitu
Trnavský A 13 750 €

Projekt "Medzinárodné dobrovoľníctvo pre miestnu 

komunitu" podáva Občianske združenie Kvas z 

Piešťan. OZ Kvas pôsobí lokálne a regionálne v oblasti 

ekológie, Hlavnými cieľmi tohto projektu sú: zdieľať 

netradičnú no efektívnu formu fungovania OZ s inými 

mladými ľuďmi z rôznych krajín, prípadne im 

poskytnúť inšpiráciu; zatraktívniť aktivity OZ pre širšiu 

verejnosť vďaka účasti zahraničných dobrovoľníkov; 

zlepšiť informovanosť mladých ľudí o možnostiach 

programu Erasmus+, najmä EDS; a i.

2014-3-SK02-KA105-000347
V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a 

rozvoj mládeže

Slovakia-Armenia: 

Volunteering Bridge
Žilinský A 6 550 €

Projekt predkladá vysielajúca organizácia V.I.A.C. z 

Trstenej, ktorá vysiela dobrovoľníčku na obdobie 12 

mesiacov do Arménska. Aktivity budú prebiehať na 

Jerevanskej univerzite. Aktivity dobrovoľníčky: 

asistencia počas vzdelávacieho procesu, asistencia v 

centre kariérneho poradenstva, organizácia podujatí 

pre študentov a zamestnancov univerzity

2014-3-SK02-KA105-000351 Medovka o.z. Lesný klub Medovka Nitriansky A 20 670 €

Ide o projekt pre 4 dobrovoľníkov z Poľska(dvaja) a z 

Česka(dvaja), z ktorých dvaja by mali prísť do 

organizácie Lesný klub Medovka na obdobie 12 

mesiacov (1.2.2015-31.1.2016) a ďalší dvaja na 

obdobie troch mesiacov (obdobie leta 1.6.2015-

31.8.2015, kedy organizácia realizuje zvýšený počet 

aktivít) Aktivity dobrovoľníkov budú prebiehať v Nitre 

a okolí. Práca bude pozostávať z práce v komunitách, 

pri vzdelávaní detí mladých rodín (lesné škôlky, 

pestovanie, intuitívna pedagogika) a pri ďalšej práci s 

mladými rodinami.

2014-3-SK02-KA105-000355 Nový Priestor, o.z.
Volunteering activities to boost 

a culture
Bratislavský A 8 665 €

Projekt predkladá organizácia Nový priestor, ktorá sa 

venuje súčasnému tancu a fyzickému divadlu. Projekt 

je zameraný na hosťovanie dobrovoľníka z 

Macedónska na obdobie 12 mesiacov. Aktivity 

dobrovoľníka: administratívne úlohy spojené s 

chodom kancelárie, propagácia aktivít organizácie, 

príprava a propagáia workshopov a vystúpení, 

asistencia pri stretnutiach s lokálnymi a zahraničnými 

partnermi, spolupráca s inými EDS organizáciami 

2014-3-SK02-KA105-000362 o.z. Fundament
Community building using local 

media in Gemer region
Košický A 16 540 €

Projekt EDS predkladá organizácia Fundament, ktorá 

pôsobí v Rimavskej Sobote. Organizácia plánuje 

hosťovať 2 dobrovoľníkov z Francúzska a Turecka od 

1.1.2015 do 31.12.2015. Medzi hlavné aktivity 

dobrovoľníkov by patrilo spravovanie regionálneho 

informačného portálu. Okrem toho by mal 

dobrovoľník šíriť informáciu o EDS a o možnostiach 

programu Erasmus+.

2014-3-SK02-KA105-000383
Miestne združenie YMCA 

Nesvady
Unity In Diversity Nitriansky A 33 110 €

Projekt Miestneho združenia YMCA Nesvady 

predstavuje európsku dobrovoľnícku službu 4 

dobrovoľníkov (1 z Českej republiky, 2 z Poľska a 1 zo 

Srbska). Vysielajúce organizácie, ako aj hostiteľská 

organizácia/žiadateľ sú v EDS skúsené a akreditované. 

Projekt sa zameriava na inklúziu, interkultúrne a 

medzigeneračné vzdelávanie a rozvoj práce s 

mládežou. Projekt navrhujem podporiť.



2014-3-SK02-KA105-000393
Centrum pre interkultúrny 

dialóg
Bridges to the Future Bratislavský A 4 015 €

Projekt „Bridges to the Future“ neziskovej organizácie 

CID (Centrum pre interkultúrny dialóg)  je plánovaný v 

spolupráci s gruzínskou partnerskou organizáciou 

Public Union Bridge of Friendship Kartlosi.EDS je 

plánovaná na 7 mesiacov. Hlavné témy sú MIádež 

(participácia, práca s mládežou a mládežnícka politika) 

a Európske občianstvo, EÚ povedomie a demokracia.

2014-3-SK02-KA105-000401 Združenie Slatinka Volunteers for Slatinka Banskobystrický A 14 420 €

Projekt Európskej dobrovoľníckej služby predkladá 

združenie Slatinka zo Zvolena. Jedná sa o hosťovanie 4 

dobrovoľníkov z Francúzska, Arménska, Turecka a 

Španielska na obdobie 10 mesiacov.



Číslo projektu Žiadateľ Názov projektu Kraj

Rozhodnutie 

Výberovej 

komisie 

Schválený 

finančný 

príspevok

Popis podporeného projektu

2014-3-SK02-KA105-000335 Mládežnícka organizácia Plusko Bridging the gap between youth work and employers - feasibility visit Bratislavský A 1 895 €

Občianske združenie Plusko predkladá projekt - feasibility visit - 

ktorého cieľom je stretnutie organizácií zo Slovenska (Plusko), Čiech, 

Belgicka a Portugalska, ktoré chcú spoločne pripraviť seminár. 

Cieľom tohto seminára je stretnutie mladých ľudí, pracovníkov s 

mládežou, tretieho sektoru a zástupcov zamestnávateľov, pričom 

hlavnou témou semináru bude zamestanosť a zamestnateľnosť 

mladých ľudí, kompetencie mladých ľudí, ktoré získavajú vďaka 

neformálnemu vzdelávaniu v prostredí mimovládnych organizácií a 

prepojenie týchto kompetencií na potreby zamestnávateľov.

2014-3-SK02-KA105-000405 MVO PROXIMA* Sieť pre EDS Košický A 10 550 €

Žiadateľom je skúsená MVO PROXIMA dlhodobo realizujúca 

vzdelávacie aktivity v oblasti ľudských práv a partnerom česká Zřetel 

s. r. o. pôsobiaca v oblasti vzdelávania dospelých a pedagógov. 

Zámerom projektu je zorganizovať sieťovací seminár a vytvoriť 

podmienky na prípravu kvalitného projektu strategického slovensko-

českého partnerstva, ktorý umožní profesionalizáciu organizácií EDS 

a systematickú podporu EDS-károv.

2014-3-SK02-KA105-000408 Centrum pre európsku politiku Učíme mládež orientovať sa v EÚ Bratislavský A 11 000 €

Projekt predkladá Centrum pre európsku politiku, ktoré plánuje 

koordinovať česko-slovenský seminár na Slovensku v júli 2015. 

Semináru sa zúčastní 24 pracovníkov s mládežou. 

Hlavným cieľom projektu je prispieť k orientovaniu a porozumeniu 

európskeho integračného procesu medzi mladými ľuďmi, historickým 

súvislostiam, z ktorých vyplýva súčasná podoba EÚ.

2014-3-SK02-KA105-000381 Združenie STORM Nízkoprahy uliciam Nitriansky A 11 100 €

Projekt „Nízkoprahy uliciam“ vychádza z potrieb pracovníkov 

nízkoprahových programov pre deti a mládež, ktorí sú jeho cieľovou 

skupinou.Školenie bude pre mládež prínosné v tom, že sa na ňom 

účastníci (pracovníci s mládežou v nízkoprahových zariadeniach) 

naučia organizovať efektívne aktivity na ich aktivizáciu v živote 

komunity.

2014-3-SK02-KA105-000374 CVČ - Regionálne centrum mládeže
Activation Policy and Youth Employment: competences in our 

hands
Košický A 11 215 €

Predkladaný projekt CVČ - Regionálneho centra mládeže v Košiciach 

predstavuje školenie zamerané na rozvoj zručností pre ľahší prístup a 

uplatnenie sa mladých ľudí na trhu práce. Žiadateľ plánuje klásť dôraz 

na neformálne vzdelávanie, ako jeden z hlavných nástrojov. Projektu 

sa zúčastní 9 partnerských organizácií z 8 krajín (Bulharsko, Fínsko, 

Nemecko, Poľsko, Taliansko, Turecko, Veľká Británia a Slovensko). 

Cieľom projektu je vybaviť účastníkov informáciami a zručnosťami a 

2014-3-SK02-KA105-000343 Združenie STORM 2/3 SEKTOR Nitriansky A 12 000 €

Hlavnou aktivitou bude 7 dňové školenie zamerané na zvýšenie 

kompetencií účastníkov na komerčnom trhu a na vytvorenie 

priestoru na lepšie spoznanie účastných organizácií s víziou budúcej 

spolupráce aj na iných projektoch. Nosnou aktivitou bude vytvorenie 

ponuky tovaru/služby na trh, pri ktorej bude dôležité využívanie 

marketingových metód (reklama, baner, film a iné). Po skončení 

vzdelávania sa každá organizácia zaviaže k vytvoreniu reálnej ponuky 

2014-3-SK02-KA105-000384 Active Youth NAŠTARTUJ SVOJU KARIÉRU Košický A 18 180 €

Naštartuj svoju kariéru je 6 dňový tréningový kurz s cieľom 

motivovať mladých chtivých podnikateľov a pomôcť im rozbehnúť 

svoj vlastný start up. Tréningový kurz sa uskutoční  na Slovensku 

priamo v Košiciach a zúčastnia sa ho 28 začínajúci podnikatelia, 

absolventi stredných a vysokých škôl, mladí ľudia a lídri pôsobiaci v 

neziskovom sektore , dobrovoľníci v podnikateľskej oblasti a 

nezamestnaní pochádzajúci z Bulharska, Estónska, Francúzska, 

2014-3-SK02-KA105-000356 Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom Include us in EVS Bratislavský A 19 035 €

Kontaktné podujatie Include us in EVS by sa malo konať v Arménsku, 

Jerevan, v termíne od 15. do 24. februára 2015. Malo by sa tu 

stretnúť 30 pracovníkov s mládežou a mládežníckych lídrov z 

deviatich organizácií a ôsmich programových krajín aj krajín EÚ - 

Slovensko, Česko, Taliansko, Turecko, Arménsko, Ukrajina, 

Moldavsko, Litva. 

2014-3-SK02-KA105-000385 Rada mládeže Žilinského kraja Create your future now - Sustainofutureland Žilinský A 19 650 €

Projekt Create your future - SUSTAINOFUTURELAND je osemdňovým 

školením pre 25 pracovníkov s mládežou z 13 krajín EÚ, aj 

partnerských, a to Slovensko, Litva, Bulharsko, Malta, Srbsko, 

Taliansko, Portugalsko, Bosna a Hercegovina, Rumunsko, Grécko, 

Cyprus, Rusko, Rakúsko. Toto školenie by sa malo konať v Žiline v júli 

2015. Projekt by mal posilniť implementáciu projektov 

zamestnateľnosti a podnikavosti mladých ľudí na lokálnej úrovni 

používaním "ecodesign tools". 

2014-3-SK02-KA105-000338 AGENTÚRA PRE ROZVOJ GEMERA SigNature - Nature as a non-formal learning environment Banskobystrický A 20 665 €

Žiadateľ predkladá projekt s názvom "SigNature" - si cielene vybral 

"prírodu" (SigNature - "Nature") ako jednu z hlavných oblastí, kde 

budú prebiehať cielené aktivity neformálneho vzdelávania. Hlavným 

cieľom predkladaného projektu je priblíženie a poskytnutie väčšieho 

porozumenia spojitostí medzi formálnym a neformálnym 

vzdelávaním použitím prírodných zdrojov a aktivít priamo a cielene v 

prírode v rámci navrhovaného pripraveného neformálneho 

edukačného procesu.

2014-3-SK02-KA105-000363 STEFANI n.o. DESTIGMA - stop stigma of physical diseases Banskobystrický A 21 225 €

Školenie pracovníkov s mládežou je zamerané špeciálne na inklúziu 

znevýhodnených mladých ľudí s mentálnymi a psychickými 

poruchami. Projekt podporuje toleranciu a snaží sa o odbúranie 

predsudkov voči duševne chorým. Cieľom projektu je nadviazanie 

partnerstiev medzi organizáciami venujúcimi sa práci s mladými 

ľudmi trpiacimi depresiami. Projektu sa zúčastnia pracovníci s 

mládežou aj vyštudovaní psychológovia a experti z Poľska, Turecka, 

Gruzínska, Rumunska a Slovenska. Projekt predkladá novovzniknutá 

organizácia STEFANI n.o. zo Žarnovice.

2014-3-SK02-KA105-000373 Mladiinfo Slovensko Re-think and re-create Bratislavský A 21 360 €

Projekt Re-think and re-create podáva organizácia Mladiinfo, ktorá je 

skúsenou organizáciou v rámci programu MvA ako aj E+. Jedná sa o 

projekt moblity pracovníkov  mládežou, na ktorej sa zúčastní 29 

účastníkov z 8 krajín (SK,HU, LT, CZ, LV, FYROM, RO, PL). Školenie je 

zamerané na environmentálnu tému a udržateľný rozvoj a je určené 

pre tých, ktorí pracijú s mládežou na lokálnej úrovni.

2014-3-SK02-KA105-000376 Youth Empowerment in a European Society So close, yet so far Prešovský A 21 485 €

Projekt s názvom So close, yet so far podáva Youth Empowerment in 

a European Society. Ide o školenie pre 27 pracovníkov s mládežou zo 

7 európskych krajín. Jeho hlavným cieľom je zvýšenie ich povedomia 

o sociálnych otázkach týkajúcich sa problémov chudoby, 

marginalizácie a mladých ľudí s nedostatkom príležitostí.

KA1 - Vzdelávacie aktivity pre pracovníkov s mládežou



2014-3-SK02-KA105-000370 Youth Empowerment in a European Society Broaden your mind Prešovský A 22 300 €

Projekt mobility pracovníkov s mládežou - 9 dňové školenie podáva 

Youth Empowerment in a European Society – YEES, n. o. Do projektu 

sú zaangažovaní mladí ľudia, pracovníci s mládežou, študenti SŠ, VŠ, 

sociálni pracovníci a predstavitelia menšín (konkrétne Rómovia) v 

počte 28 účastníkov. Partneri sú z programových krajín: Turecko, 

Estónsko, Grécko, Rumunsko, Litva. Projekt je zameraný na 

zvyšovanie kompetencií pracovníkov s mládežou najmä v oblasti 

vnímania kultúrnych odlišností a práce s mladými ľuďmi z rôzneho 

kultúrneho zázemia.

2014-3-SK02-KA105-000352 Kultúrne centrum AKTIVITY, o.z. Talk Shop Trenčiansky A 22 748 €

Projekt sa zameriava na dve dimenzie práce pracovníka s mládežou : 

technológie a jazyk. Školenie je plánované na jún 2015 a zúčastní sa 

ho 24 účastníkov z 12 tich rôznych krajín. Projekt sa odohrá v meste 

Trenčín. 

2014-3-SK02-KA105-000323 SLOVENSKO-GRUZÍNSKY SPOLOK (Slovak-Georgian Society) YOUTH BUILDS PEACE IN EUROPE Bratislavský A 22 922 €

Školenie "Youth builds Peace in Europe" predkladá organizácia 

Slovensko-gruzínsky spolok. Projekt sa má realizovať v Gruzínsku, 22.- 

30.6.2015 za účasti 28 pracovníkov s mládežou a mládežníckych 

vedúcich z 13 programových a partnerských krajín. 

Cieľom školenia je, aby sa mládež a aj komunitní pracovníci zoznámili 

s konceptom, ktorý je zameraný na zmierenie sa a vyrovnávanie sa a 

minulosťou krajiny a tak posilnili iniciatívy komunít a budovanie 

mieru. Projekt sa snaží rozvíjať porozumenie v post- konfliktných 

oblastiach. Ďalej sa zameriava na  sieťovanie organizácií a 

medzinárodné projekty, ktoré sú cielené na súdržnosť komunít a 

zjednotenie konfliktných skupín. 

2014-3-SK02-KA105-000402 Social Innovation and Entrepreneurship Development Association of Slovakia Social Inclusion – Youth Acting Together! Trenčiansky A 23 360 €

Cieľom školenia je zvyšovanie povedomia o fenoméne sociálnej 

exklúzie a propagácia témy inklúzie v mládežníckych projektoch 

zameraných na marginalizovanú mládež. Školenie je určené pre 

pracovníkov s mládežou, ktorí pracujú s marginalizovanými 

skupinami a malo by prispieť ku zvýšeniu sociálnej kohézie. Projektu 

sa majú zúčastniť 30 pracovníci s mládežou z SK, RO, EE, IT, GR, CR, 

PL, ES, TR. Školenie sa uskutoční v termíne 1. - 8. marca 2015 v Nitre.

2014-3-SK02-KA105-000404 A.D.E.L. - Association for Development, Education and Labour Project Management for the Beginners in Youth Work Prešovský A 25 845 €

Školenie zamerané na prípravu projektov, projektový manažment, 

na zdieľanie tipov a rád ako získať podporu projektu z programu 

Erasmus+ bude mať trvanie sedem dní a  bude sa konať v Košiciach. 

Zúčastniť sa ho má 36 účastníkov zo 17-tich programových krajín a 

krajín EÚ. Cieľovou skupinou sú mladí lídri alebo začiatočníci v práci s 

mládežou.

2014-3-SK02-KA105-000397 Euro-project youth group We are not victims of modern technologies! Košický A 30 155 €

Projektovú žiadosť predkladá skupina mladých ľudí aktívnych v práci 

s mládežou s názvom EPYG - Euro Project Youth Group. Školenie, 

určené pre mládežníckych lídrov a profesionálnych pracovníkov s 

mládežou, je zamerané na problém závislosti mladých ľudí na 

internete, počítačoch a iných technických výdobytkoch doby. 

Školenie je plánované v termíne 18. - 26. apríla 2015 na Sninských 

rybníkoch. Cieľmi projektu je predstavenie metód efektívnejšieho 

trávenia voľného času, time managementu, rady ako správne 

pracovať s internetom, metódy komunikácie a motivácie mládeže. 

Zapojené organizácie už majú skúsenosť so vzájomnou spoluprácou. 

Projektu sa má zúčastniť 36 pracovníkov s mládežou zo 16 krajín.

2014-3-SK02-KA105-000392 Saplinq NAOMIE Nitriansky A 30 300 €

Projekt NAOMIE predkladá  mimovládna organizácia Saplinq v 

spolupráci s neziskovou organizáciou Charlie so sídlom v Prahe. 

Zámer projektu:

Prispieť ku zvýšeniu kvality vzdelávacích programov, ktoré sa 

zaoberajú ľudskými právami a LGBT témami v Českej republike a na 

Slovensku skrze zvýšenie kompetencií pracovníkov s mládežou, ktorí 

takéto vzdelávanie realizujú.

2014-3-SK02-KA105-000317 Slovenský výbor pre UNICEF LINKs - Helplines for Children and Youth United! Bratislavský N 0 €

2014-3-SK02-KA105-000360 CENTRUM VLOČKA LEDNICA Keep calm and relax! Trenčiansky N 0 €

2014-3-SK02-KA105-000369 eRko - Hnutie krestanských spoločenstiev detí Enjoy your freedom! Bratislavský N 0 €

2014-3-SK02-KA105-000378 o.z. Spoločnost Slovensko - indického priateľstva Mladí mladým Trenčiansky N 0 €

2014-3-SK02-KA105-000390 detská organizácia FÉNIX,o.z Step2U Bratislavský N 0 €



Číslo projektu Žiadateľ Názov projektu Kraj
Schválený 
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Vyjadreni

e VK
Popis podporeného projektu

2014-3-SK02-KA105-000339 V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže We are in the world Žilinský 19 305,00 € A

Projekt predkladá občianske združeni V.I.AC., ktoré 

pracuje s dospievajúcou mládežou. Do projektu sú 

zapojené ďalšie 3 organizácie - Poľsko, Nemecko, 

Azerbajdžan. Projekt tvoria dve aktivity: mládežnícka 

výmena a partnerské stretnutie. Témou projektu je 

"Ako zvyšovať motiváciu mladých ľudí, a tak posilniť ich 

zamestnateľnosť i občiansku angažovanosť. 

2014-3-SK02-KA105-000357 Súkromné centrum voľného času Hudba pre každého Banskobystrický 0,00 € N

KA1 - Mládežnícke výmeny/ Mobilita pracovníkov s mládežou



Číslo projektu Žiadateľ Názov projektu Kraj Schválený rozpočet Popis podporeného projektu

2014-2-SK02-KA205-000364 Platforma dobrovoľnňickych centier a organizacii Competent in Volunteering - Competent in Live Bratislavský 94 550,00 €

Projekt predkladá organizácia PDCO zo Stupavy.Ide o strategické partnerstvo 6 

organizácií - 2 SK, 2 HR, 2 RO, kde slovenské organizácie plánujú implementovať 

validačný tool pre dobrovoľníctvo D-zručnosti do partnerských organizácií v 

Chorvátsku a Rumunsku.

2014-2-SK02-KA205-000410 Človek v ohrození Active citizenship with global dimension Bratislavský 127 437,00 €

Žiadateľom projektu je občianske združenie Človek v ohrození, ktoré sa venuje vo 

svojej činnosti vzdelávaniu k ľudským právam a globálnemu vzdelávaniu. Na projekte 

strategického partnerstva sa majú zúčastniť aj organizácie z Rakúska, Estónska, 

Talianska, ktoré sa tiež venujú globálnemu vzdelávaniu. V projekte je naplánovaný 

prenos inovácií a know how prostredníctvom nových metód ako storytelling alebo 

forum theatre, vrátane mentoringu a koučingu a siete ambasádorov vzdelávania 

globálneho občianstva. Výstupom z projektu bude výskum v rámci mládežníckych 

organizácií, stratégia implementácie globálne vzdelávania,školiace kurikulum pre 

pracovníkov s mládežou,metodiky a vzdelávacie materiály, školiaci program pre 

pracovníkov s mládežou a na záver hodnotiaca správa.

2014-2-SK02-KA205-000412 Challengest s.r.o. Zvýšenie kompetencií a využitie nevyužitého potenciálu mladých ľudí na riešenie európskych sociálnych problémov. Bratislavský 155 186,00 €

Projekt Social Challenge organizácie Challengest s.r.o. predstavuje inovatívny nástroj 

"Challenge", ktorý aktívne prepája študentov a čerstvých absolventov vysokých škôl s 

firmami formou riešenia zadaných úloh projektami, ich hodnotenia a prípadného 

oceňovania. Výstupom je zvýšenie ich kompetencií, získanie praktických skúseností, 

zvýšenie si šancí na trhu práce, príp. až získanie pracovného miesta u zadávacej 

firmy. Aktivity sú postavené na prepojení formálneho a neformálneho vzdelávania. 

Zámerom projektu je ich rozšírenie do Španielska, Portugalska a Dánska.       

2014-2-SK02-KA205-000320 Občianske združenie No Gravity Herb Academy Bratislavský 0,00 €

2014-2-SK02-KA205-000321
Mladežnícky parlament mesta Veľké Kapušany - CVČ Veľké 

Kapušany
Education by EU-generation Košický 0,00 €

2014-2-SK02-KA205-000325 NÁRODNÉ LESNÍCKE CENTRUM Do prírody bez bariér Banskobystrický 0,00 €

2014-2-SK02-KA205-000336 Mladiinfo Slovensko Cease Cowering: Youth Empower Action Here! Bratislavský 0,00 €

2014-2-SK02-KA205-000345 SLOVENSKÁ POL'NOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE Enhancing Social Entrepreneurship by Virtual Reality Nitriansky 0,00 €

2014-2-SK02-KA205-000366 e-code Training Young entrepreneurs to develop sustainable business in the Tourism sector Banskobystrický 0,00 €

2014-2-SK02-KA205-000380 Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska Youth Activation - Long Term Ambition Bratislavský 0,00 €

2014-2-SK02-KA205-000386 Spojená škola Kollárova 17, Sečovce My region - your region Košický 0,00 €

2014-2-SK02-KA205-000399 Animus Apertus Zapleťme sa s angličtinou Banskobystrický 0,00 €

2014-2-SK02-KA205-000400 National Centre for Youth Support A Key To Innovative Education Trenčiansky 0,00 €

KA2 - Strategické partnerstvá



Číslo projektu Žiadateľ Názov projektu Kraj
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príspevok

Popis podporeného projektu

2014-2-SK02-KA347-000331 ZIPCEM V SLOVENSKEJ REPUBLIKE Chceme zmenu! Trenčiansky A 41 804 €

Cieľom projektu je zvýšiť povedomie mladých ľudí o ich 

kompetenciách v rozhodovaní a prostredníctvom 

seminárov, kde budú prizvaní do diskusie zástupcovia 

samospráv, odborní experti a ďalší ľudia, zodpovední za 

stav mládeže na miestnej a regionálnej úrovni ich takto 

zapojiť do dialógu s nimi a to obojstranne

Cieľom projektu je tiež dosiahnuť efektívnejšiu 

implementáciu výstupov projektu do praxe tvorby 

mládežníckej politiky a to sledovaním tohto procesu 

prostredníctvom pravidelných kontaktov a následných 

stretnutí v mestách, kde sa naštartoval dialóg mladých 

ľudí a tvorcov politík.

KA3 - Podpora reformy politiky


