
Výsledky rozhodovania o pridelení finančnej podpory k predkladaciemu termínu 

30.4.2014



Číslo projektu Žiadateľ Názov projektu Kraj
Rozhodnutie 

Výberovej 
komisie 

Schválený 
finančný 

príspevok

Popis podporeného projektu

2014-2-SK02-KA105-000213
Stredná odborná škola, Piešťanská 
2262/80, Nové Mesto nad Váhom

My Little Country Trenčiansky ÁNO 12 400 €

Projekt "My Little Country" vypracovali partneri zo Slovenska, 
Poľska a Turecka, ktorí majú záujem o rozvoj regionálneho 

cestovného ruchu a služieb, v ktorých by sa chceli v budúcnosti 
uplatniť. Cieľom projektu je, pokúsiť sa rozvíjať vlastnú tvorivosť a 

podnikavosť. 

2014-2-SK02-KA105-000222 Sachoplasti Spojené kráľovstvá Trenčiansky ÁNO 17 325 €

Naša skupina mladých ľudí je zameraná na včelárstvo a šach.  Našim 
cieľom je spolupracovať navzájom v oblasti šachu i včelárstva. 

Prostredníctvom projektu by sme chceli spojiť schopnosti mladých 
ľudí z jednotlivých krajín EÚ pre ochranu životného prostredia v 

oblasti včelárstva a rozvíjať zdravý životný štýl u mladej generácie. V 
oblasti šachu rozvíjať pamäť, koncentráciu, logiku, spopularizovať 

šach ako nástroj na zvyšovanie inteligencie mladých ľudí.

2014-2-SK02-KA105-000211 Mladiinfo Slovensko GREEN YOUR LIFE! Bratislavský ÁNO 16 850 €
Medzinárodná mládežnícka výmena "Green your Life!" sa bude 
odohrávať na Slovensku od 5 do 14. septembra. Hlavnou témou 

projektu je eko-život.

2014-2-SK02-KA105-000232 PJ80 Between culture Košický ÁNO 11 950 €

Projekt predkladá neformálna skupina mladých ľudí z obce Košická 
Polianka. Cieľom výmeny je boj s predsudkami, stereotypmi a 

diskrimináciou prostredníctvom tvorivých aktivít a medzikulturneho 
dialógu. Výmena sa bude konať v Košiciach. Partneri sú Litva , Česká 
republika a Slovensko . Projekt trvá po dobu 7 dní a zahŕňa 10 ľudí z 

každej krajiny .

2014-2-SK02-KA105-000248 Youth information center Snina Aktívna a zdravá mládež Európy Prešovský ÁNO 18 480 €

Partnerské skupiny zo Slovenska a Poľska  pripravili spoločný 
projekt s názvom" Aktívna a zdravá mládež Európy". Projekt bude 
realizovaný na Zemplínskej šírave . Cieľom projektu je propagovať 
zdravý životný štýl , zdravé stravovanie a telesnú aktivitu. Projekt 
umožní integráciu 52 mladých ľudí so špecifickými potrebami a 
znevýhodnením  prostredníctvom vzájomných workshopov a 

ďalších aktivít.

2014-2-SK02-KA105-000253 The Hope BE ECO - BE IN Košický ÁNO 12 480 €

Medzinárodná mládežnícka výmena s názvom BE ECO - BE IN je 
zameraná na praktickú ekológiu v našich životoch. Spolu 32 mladých 

ľudí z Poľska, Čiech, Litvy a Slovenska sa na 8 dní stretnú, aby 
spoločne riešili otázku praktickej ekológie v každodennom živote v 

rôznych oblastiach života a tvorili domáce ekologické produkty 
potrebné pre bežnú potrebu. Cieľom projektu je uvedomiť si 

potrebu byť viac ekologickejší a myslieť v tomto rámci.

2014-2-SK02-KA105-000262 Tak, n.o. Vojnová sekera Košický ÁNO 13 950 €

Cieľom tohto projektu je umožniť mladým ľudom zo spomenutých 
krajín pochopiť, že nepriateľstvo a predsudky, ktoré v sebe nosíme 
sú neopodstatnené. 30 mladých ľudí zo Slovenska a Maďarska sa v 
septembri 2014 stretnú v rekreačnom stredisku Kamarát- Bardejov, 

aby spoločne odstránili tieto neopodstatnené predsudky, ktoré 
medzi sebou prechovávajú. Cieľom je budovať solidaritu, 

podporovať jednotu a zvyšovať kooperáciu medzi krajinami. 

2014-2-SK02-KA105-000242 Kultúrne centrum AKTIVITY, o.z. Active youth lab Trenčiasky ÁNO 10 841 €

Projekt sa bude odohrávať v meste Trenčín od 18. do 24. augusta 
2014, Pričom bude hosťovať 25 účastníkov zo Slovenska, Rumunska, 
a Španielska. Cieľom projektu je stretnutie mladých dobrovoľníkov 

zo zúčastnených krajín a ich aktívna participácia a výmena 
skúseností a metód motivovania mladých ľudí. 

2014-2-SK02-KA105-000249 Slovenská yoyo asociácia European Yoyo Calling 2014 Bratislavský ÁNO 11 120 €

Cieľom projektu je zvýšiť povedomie mladých ľudí a verejnosti o 
zmysluplnej voľnočasovej možnosti yoyovania, a udržať nadšenie 

mladých ľudí, ktorí sa yoyovaniu venujú dlhšie, a to 
prostredníctvom nadobudnutia zručností v oblastiach spojených s 
yoyo aktivitami, a nadobudnutia metodiky v súvislosti s prácou s 

mládežou. 
Projektu sa zúčastní 34 mladých ľudí, ktorí prejavujú záujem o 

yoyovanie, nezávisle od ich zručnosti s yoyovaním. Zúčastnia sa ho 
skúsení i menej skúsení yoyeri, a tým si budú môcť medzi sebou 

vymieňať zručnosti a učiť sa navzájom.

2014-2-SK02-KA105-000247 Odborné učilište Skryté talenty Bratislavský NIE 0 €

2014-2-SK02-KA105-000233 Falco Play the Europe - live the Europe Trenčiasky NIE 0 €

2014-2-SK02-KA105-000220 No tak
"Slovami môžeš klamať- telom 

nie"
Košický NIE 0 €

2014-2-SK02-KA105-000223 Človek v tísni, o.p.s. STOPY Prešovský NIE 0 €

2014-2-SK02-KA105-000255 INEX SLOVAKIA The barriers within yourself Bratislavský NIE 0 €

2014-2-SK02-KA105-000215 Breaking Free "Keď nejde o život- o nič nejde" Košický NIE 0 €

2014-2-SK02-KA105-000258 VISITORS Healthy body - Healthy spirit Košický NIE 0 €

2014-2-SK02-KA105-000238 Občianske združenie Všetci spolu Roma tolerance! Košický NIE 0 €

2014-2-SK02-KA105-000225 Perspective youth Europe for everyone Košický NIE 0 €

2014-2-SK02-KA105-000224 Young slovakian people Time to start Košický NIE 0 €

2014-2-SK02-KA105-000245 Tak, n.o. Krajina neobmedzených možností Košický NIE 0 €

KA1 - Mládežnícke výmeny



Číslo projektu Žiadateľ Názov projektu Kraj

Rozhodnutie 

Výberovej 

komisie 

Schválený 

finančný 

príspevok

Popis podporeného projektu

2014-2-SK02-KA105-000099 KERIC Creative Youth Žilinský ÁNO 10 040 €

Cieľom projektu je umožniť mladým ľudom vo veku 

18 až 30 rokov vykonávať EVS v zahraničí na 21 dní až 

11 mesiacov, s cieľom získať interkultúrne 

skúsenosti, zvýšiť si európske povedomie a  bojovať 

proti predsudkom, voči cudzincom.

2014-2-SK02-KA105-000219
DAPHNE Inštitút aplikovanej 

ekológie

Find Your Beat: Innovative 

Education and Research in 

Environmental Field

Bánskobystrický ÁNO 32 565 €

 Štyria mladí ľudia z Českej Republiky a Veľkej 

Británie sú pozvaní stať sa súčasťou niekoľkých 

pracovných tímov organizácie pod vedením expertov 

v oblasti aplikovaného výskumu, obnovy a 

manažmentu chránených území  a  pedagógov a 

metodikov inovatívnych vzdelávacích postupov. 

Projekt sa uskutoční od októbra 2014 do septembra 

2015 na Slovensku v dvoch sídlach organizácie.

2014-2-SK02-KA105-000227
Pospolitosť pre harmonický 

život
Life with Nature Bánskobystrický ÁNO 28 875 €

Projektu sa zúčastnia traja mladí dobrovoľníci z troch 

krajín (Belgicko, Francúzsko, Španielsko) na 9-11 

mesaicov. Dobrovoľníci sa spoločne počas projektu 

budú starať a pomáhať s riadením o malú farmu 

otvorenú pre návštevníkov. 

2014-2-SK02-KA105-000221
Veľký Meder centrum mládeže, 

n.o.
Shake It Up! Trnavský ÁNO 8 250 €

Cieľom EDS je motivácia mladých ľudí 

prostredníctvom pomocti dobrovoľníkov z Maďarska. 

EDS bude trvať 12 mesaicov v multikultúrnom 

prostredí Slovákov, Maďarov a Rómov.  

2014-2-SK02-KA105-000207 Mladiinfo Slovensko
Developing skills for the better 

tomorrow
Bratislavský ÁNO 12 640 €

Dvaja dobrovoľníci zo Slovenska sa zúčatnia projektu 

"Developing skills for the better tomorrow", ktorý sa 

uskutoční v Nižnom Novograde počas 10tich 

mesaicov. Činnosťou dobrovoľníkov počas EDS bude 

pomoc v organizácií pracujúcej s detmi s mentálnym 

postihnutím a autizmom.

2014-2-SK02-KA105-000234
Spoločnosť na pomoc osobám s 

autizmom

Improve autistic youth with 

EVS
Bratislavský ÁNO 17 315 €

Cieľom projektu je výpomoc profesionálom v rámci 

terapeutickej práce s osobami postihnutými 

autizmom v rámci organizácie SPOSA. Projekt sa 

uskutoční v Bratislave a bude trvať 10 mesiacov.

2014-2-SK02-KA105-000208 Mladiinfo Slovensko New Age Volunteers Bratislavský ÁNO 6 525 €

EDS sa uskutoční v Macedónsku, pričom už vybratý 

dobrovoľník, ktorý sa zapájal do plánovania projektu 

bude mať moźnosť počas trvania projektu rozšíriť si 

svoje komunikačné, digitálne, spoločenské 

kompetencie, ako aj kultúrne povedomie o krajine. 

2014-2-SK02-KA105-000250 Edukácia@Internet
Jazykové vzdelávanie (nielen) 

cez internet
Trenčiansky ÁNO 32 770 €

Projekt "Jazykové vzdelávanie (nielen) cez internet" 

pokrýva krajiny programu Slovensko, Maďarsko a 

partnerskú krajinu Turecko. Prebiehať bude na 

Slovensku v meste Partizánske a okolí od októbra 

2014 do septembra 2015. Počas 12 mesiacov bude 

Edukácia@Internet hosťovať štyroch dobrovoľníkov z 

Maďarska a Turecka. Cieľom projektu je navzájom 

prepojiť online jazykové vzdelávanie s komunikáciou 

v reálnom živote pri aktívnej osobnej účasti učiacich 

sa.

2014-2-SK02-KA105-000206 Mladiinfo Slovensko Youth Magazine VOICES Bratislavský ÁNO 13 050 €

Dobrovoľníci budú po dobu 12 mesaicov pracovať v 

Skopje, Macedónsku s miestnymi dobrovoľníkmi a 

budú tvoriť magazín pre miestnu mládež v 

Albánskom a Anglickom jazyku. 

2014-2-SK02-KA105-000240 YMCA na Slovensku Building bridges Žilinský ÁNO 24 815 €

Building bridges posúva predchádzajúcu EDS 

odohrávajúcu sa prevažne v rómskej komunite do 

novej úrovne, tým ako ďalší mladí ľudia z komunity 

sú zapojený do projektu. Dobrovoľníci z Nemecka, 

Poľska a Slovenska budú pracovať v rámci 

komunitného centra v Jelšave aLiptovskom Mikuláši. 

2014-2-SK02-KA105-000259 Association of Young Roma RoMancipate Youthself Bánskobystrický ÁNO 28 665 €

Projekt RoMancipate Yourself ponúka možnosť dvom 

osobám žiť a participovať v miestnej komunite na 

Strednom Slovensku počas 10tich mesiacov. 

Dobrovoľníci z Francúzska, Maďarska a Rumunska 

budú spločne pracovať v rámci organizácie, ako aj 

partnerských organizácií

KA1 - Európska dobrovoľnícka služba



2014-2-SK02-KA105-000216 Modrá Sova, o.z. Seed Inside Us 2014 Bratislavský ÁNO 16 330 €

Poslaním združenia Modrá Sova, o.z. je napĺňanie 

potrieb lokálnych komunít, šírenie  princípov trvalo 

udržateľného spôsobu života, vytváranie jedinečných 

sociálnych vzťahov založených na pomoci, výmene, 

dôvere a spoločných postupoch.

Myšlienku "Mysli globálne a konaj lokálne" 

podporujeme niekoľkými aktivitami v projekte Seed 

Inside Us 2014:

- činnosťou a rozvojom Lesného klubu Jadierko - 

inšpirovaného lesnými materskáými školami v 

zahraničí

- budovaním malého vzdelávacieho centra v prírode

- podporou činnosti Domova sociálnych služieb

- zapájaním sa do aktivít pre miestnu komunitu

- ochranou prírody

2014-2-SK02-KA105-000241 Eko-osada o.z. Dokončenie sebestačnej osady Trenčiansky ÁNO 32 280 €

Občianske združenie Eko-osada vníma zo skúsenosti s 

účasťou dobrovoľníkov či už na krátkodobých 

pobytoch alebo momentálnej EDS, že účasť mladých 

ľudí s rôznych kútov Slovenskej a Českej republiky a 

iných európskych krajín je pre rozvoj ekoosady 

obojstranne veľmi prínosná. Cieľom projektu je 

dokončiť ekoosadu, vytvoriť zázemie pre farmu (chov 

zvierat a následné spracovanie ich produktov) a 

urobiť finálne úpravy.

2014-2-SK02-KA105-000218 The Centre of Leisure Time
EDS v centre voľného času na 

vidieku
Žilinský ÁNO 13 600 €

Projekt bude realizovaný na vidieku, v školskej 

organizácii , ktoré poskytuje širokú škálu aktivít na 

zmysluplné trávenie voľného času pre deti,  rodičov  

a mládež do 30 rokov.  Cieľom projektu je zatraktívniť 

a obohatiť činnosť v oblasti voľnočasových aktivít pre 

všetky vekové skupiny prostredníctvom 

dobrovoľníkov zo zahraničia, ktorí so sebou prinášajú 

nové myšlienky, nápady, nové spôsoby práce, nové 

náhľady na svet, čím narúšajú stereotypy, búrajú 

presudky a tým   a tým pozitívne ovplyvňujú a oživujú 

celkovú atmosféru v našej organizácii.

2014-2-SK02-KA105-000212 Tanečné divadlo Alternatív
Dance and visual art in 

Labyrint
Žilinský ÁNO 8 750 €

Cieľom 12-mesačnej EDS je integrovať dobrovoľníka z 

Gruzínska do každodennej činnosti centra. Ako člen 

organizácie sa bude podieľať na príprave a plánovaní 

programu, administratívnej a organizačnej činnosti a 

samozrejme dostane priestor pre vlastný rozvoj a 

učenie. 

2014-2-SK02-KA105-000235 Bona Fide
Tabačka Kulturfabrik - New 

Beginning
Košický ÁNO 8 675 €

Kultúrne centrum Tabačka sa nachádza v areáli 

bývalej továrne na spracovanie tabaku a dnes slúži 

ako miesto alternatívnej a nezávislej kultúry. 

Dobrovoľník, ktorý bude pôsobiť v rámci organizácie  

a podieľať sa na každodennej činnosti počas šiestich 

mesaicov bude pochádzať z Francúzska. 

2014-2-SK02-KA105-000228 Truc sphérique
Stanica - Open Cultural Space 

(Learning by Doing)
Žilinský ÁNO 15 905 €

Hlavným cieľom projektu je intergrácia dvoch 

dobrovoľníčok v tejto organizácii, zužitkúvajúc ich 

existujúce schopnosti a skúsenosti a zároveň 

rozvíjajúc nové praktické, aj teoretické vedomosti, 

ktoré nadobudnú v prostredí nezávislej kultúrnej 

inštitúcie. Dobrovoľníčky sa stanú členmi 

multifunkčného tímu, v ktorom všetci  pracujú za 

neustáleho vzájomného neformálneho a 

informálneho učenia. Ako sa pracovníci učia 

navzájom, tak aj dobrovoľníčky budú súčasťou tohto 

procesu, ktorý sa týka všetkých oblastí práce 

potrebných pre prevádzku modernej kultúrneho 

inštitúcie.

2014-2-SK02-KA105-000230
CESPOM Centrum sociálnej 

pomoci mladým 

Volunteering in the 

community center CESPOM 

2014

Bánskobystrický ÁNO 16 330 €

Projekt realizuje Centrum sociálnej pomoci mladým .  

Dĺžka trvania projektu je 12 mesiacov , účastníkmi 

projektu budú 2 dobrovoľníci.  Aktivity budú 

prebiehať hlavne v komunitnom centre, kde 

poskytujeme neformálne vzdelávanie mladým ľuďom 

pochádzajúcim zo sociálne znevýhodneného 

prostredia. Tu majú dobrovoľníci príležitosť získať 

skúsenosti a zručnosti  nevyhnutné pre svoj budúci 

profesijný život . Svojou prácou budú pomáhať 

pracovníkom komunitného centra pri rozvoji 

miestnych komunít. Budú sa venovať predovšetkým 

mladým ľuďom - Slovákom, Maďarom a Rómom. 

2014-2-SK02-KA105-000254
A4 - Asociacia zdruzeni pre 

sucasnu kulturu
Space for culture Bratislavský ÁNO 9 965 €

Cieľom projektu je zdieľať kultúrny priestor s 

dobrovoľnímki zo zahraničia. Konkrétne 

dobrovoľníkmi z Rumunska, Gruzínska, a Portugalska. 

Účastníci sa stanú súčasťou kultúrnej platformy, kde 

môžu zdieľať vlastné skúsenosti a schopnosti. 



2014-2-SK02-KA105-000260 YMCA MZ NITRA
Spolu dokážeme urobiť viac  

pre tých, ktorí to potrebujú
Nitriansky ÁNO 20 520 €

Projekt nazvaný "Spolu dokážeme urobiť viac  pre 

tých, ktorí to potrebujú" usporiadaný v Nitre, na 

Slovensku plánuje hosťovať dvoch dobrovoľníkov z 

Macedónska, Bulharska a or Grécka dvoch 

dobrovoníkov plánuje vyslať do tých istých krajín na 

dlhodobú EVS v rozsahu 11 mesiacov. Tento projekt 

bude povzbudzovať dobrovoľníkov k rozvoju ich 

sociálnych, a kreatívnych zručností, pod vedením 

tímu pracovníkov a dobrovoľníkov Ymky v našom 

centre pre deti a mládež. 

2014-2-SK02-KA105-000209 Mladiinfo Slovensko
Acting For European 

Citizenship
Bratislavský NIE 0 €
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2014-2-SK02-KA105-000226 Euro-project youth group You(th) and Non-Formal Education are the best! Prešovský ÁNO 23 375 €

Projekt s názvom You(th) and Non-Formal Education are the Best! je 9-
dňová Mobilita pracovníkov s mládežou Kľúčovej akcie 1 (KA1) 

programu Erasmus+. Zúčastní sa jej 35 účastníkov - mladých lídrov a 
pracovníkov s mládežou, pochádzajúcich z 13 európskych krajín 

(Albánsko, Bulharsko, Česká Republika, Litva, Macedónsko, 
Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko, Španielsko, Taliansko, 

Turecko, Ukrajina). Projektovú žiadosť predkladá neformálna skupina 
EPYG - Euro-project youth group, v rámci partnerskej siete 

mládežníckych organizácii pôsobiacich v regióne mesta Snina.

2014-2-SK02-KA105-000217 Domka - Association of Salesian Youth Brace for Impact Bratislavský ÁNO 9 885 €

Školenie s názvom  „Pripravte sa na náraz“ Brace for Impact vychádza 
z aktuálnych potrieb mladých ľudí. Cieľom školenia je budovanie 

kapacít pracovníkov s mládežou  v oblasti merania sociálneho vplyvu 
,plánovania, aby mohli lepšie reagovať na potreby mladých, aby práca 
s mladými mala trvalý vplyv na celú spoločnosť a tak mohla prispieť k 

dosiahnutiu cieľov Stratégie 2020.

2014-2-SK02-KA105-000239 ZK IMA Pcolka Collab Lab Košický ÁNO 12 200 €

Training course “Collab Lab” sa bude konať v Bratislave, v termíne 
2.10.-8.10.2014 a je určený pre 18-ich mládežníckych pracovníkov, 
koordinátorov mládežníckych organizácií, mládežníckych lídrov a 
lokálnych dobrovoľníkov pracujúcich s mládežou z celej Európy. 

Témou školenia je rastúce hnutie nazývané "collaborative 
consumption CC" or "sharing economy - zdieľaná ekonomika", ktoré 

sa transformuje do kreatívneho protikrízového nástroja so sociálnymi 
a environmentálnymi prvkami a ponúka spôsob ako zlepšovať a 

inovovať aktivity mládežníckych organizácií. 

2014-2-SK02-KA105-000257 Active Youth Rozvojom zručností  proti nezamestnanosti Kosice ÁNO 17 900 €

"Rozvojom zručností proti nezamestnanosti" je 6 dňový (2 dni na 
príchod a odchod účastníkov) tréningový kurz plný obohacujúcich a 

užitočných aktivít. Uskutoční sa v Košiciach, Slovensko s 30 účastníkmi 
(mladí lídri, ľudia pracujúci v organizáciach zameraných na rozvoj 

mladých, aktívni mladí ľudia, čeství absolventi, študenti v poslednom 
ročníku štúdia, nezamestnaná mládež) z rôznych kultúrnych zázemí 

(Bulharsko, Chorvátsko, Grécko, Litva,  Macedónsko, Poľsko, 
Rumunsko, Spojené kráľovstvo, Španielsko,  Taliansko, Turecko).

Projekt je zameraný na zjednodušenie integrácie na súčasný pracovný 
trhu rozvinútím a/alebo zlepšením jemných zručností účastníkov ( 

(jazyková) komunikácia, prispôsobenosť, riešenie problému, výmena 
nápadov riešení, kreatívne myslenie, flexibilita) kreativity, 

sebavedomia a motivácie za účelom zvýšenia atraktivtiy pre 
budúceho potencionálneho zamestnávateľa na súčasnom trhu práce.  
Budovanie na ich silných stránkach a talente je odrazovým mostíkom 

pre profesionálny život.

2014-2-SK02-KA105-000237 Social Innovation and Entrepreneurship Development New skills, higher chances! Trenčiansky NIE 0 €

2014-2-SK02-KA105-000263 A.D.E.L. - Association for Development, Education and Labour Know Your Rights - Use Your Rights Prešovský NIE 0 €

2014-2-SK02-KA105-000236 Social Innovation and Entrepreneurship Development Labour migration - good vibration Trenčiansky NIE 0 €

2014-2-SK02-KA105-000229 YEES Broaden your mind Prešovský NIE 0 €

2014-2-SK02-KA105-000243 YMCA na Slovensku Y-outdoor: Skills for leaders Žilinský NIE 0 €

2014-2-SK02-KA105-000204 ACHO - Aktívne chvíle oddychu CHAOS – Chance of Activity-leaders for Open Society Bratislavský NIE 0 €

KA1 - Vzdelávacie aktivity pre pracovníkov s mládežou



Číslo projektu Žiadateľ Názov projektu Kraj Schválený rozpočet Popis podporeného projektu

2014-1-SK02-
KA205-000269

n.o. EPIC
Simulátor 

pracovných 
pohovorov

Bratislavský 213 826 €

 Cieľom projektu je zjednodušiť vstup mladých ľudí na trh práce 
prostredníctvom tréningového programu, ktorý posilní zručnosti študentov 
posledného ročníka VŠ, nevyhnutné k úspešnému absolvovaniu pracovného 

pohovoru. 
- vytvoriť nový nástroj (tréningový program), ktorý posilní kapacity 

mládežníckych pracovníkov na poli podpory zamestnávania mladých ľudí a 
práce s potenciálnymi zamestnávateľmi.

- vytvoriť stabilnú medzisektorovú platformu pre spoluprácu (podnikateľský 
sektor, mládežnícki pracovníci, miestne samosprávy), ktorá bude primárne 
realizovať programy na podporu zamestnávania mladých ľudí na Slovensku 

ale bude taktiež prinášať príklady dobrej praxe zo zahraničia.
- zabezpečiť udržateľnosť realizovaných programov prostredníctvom 

medzisektorovej platformy, vzniknutej na základe spolupráce na projekte

2014-1-SK02-
KA205-000274

TENENET
 Chudoba a 

zamestnanie
Bratislavský 192 545 €

Projekt sa konkrétne zameriava na sociálno-pracovné a kariérne 
poradenstvo 100 mladým ľuďom so špeciálnymi potrebami ohrozených 

chudobou v dôsledku ich nezamestnanosti, ako pilotnému projektu v 
okresoch Pezinok a Senec (55  mladých ZP ľudí žijúcich v domácnostiach,25 
žiakov ŠZŠ a SŠ pre ZP  a 20 mladých ZP klientov zariadení podporovaného 

bývania). 30 zamestnávateľom povinným zamestnávať občanov so ZP z 
radov podnikateľov aj  23 mestských a obecných samospráv  poskytneme 

poradenstvo zakladania inovatívnych podnikateľských modelov a 
efektívnejšieho využívania náhradného plnenia adresnou podporou 

vybranej chránenej dielne a ich konkrétnych mladých ZP zamestnancov z 
regiónu či tvorby nového pracovného miesta pre mládež so špeciálnymi 
potrebami priamo u nich na pracovisku. Inovácia modelu APZ spočíva v 

spojení sociálneho a pracovného poradenstva (IPRO a IAPZ) s využitím 20 
mladých dobrovoľníkov - študentov pracovnej psychológie a sociálnej práce 

(sami ZP, z chudobných rodín) v tandemovej skupinovou práci aj terénnej 
sociálnej práci pod supervíziou a v tvorbe metodík a formulárov 

premietnutých do elektronického systému evidencie sociálneho prípadu 
klienta medzisektorovou spoluprácou a expertíz s návrhy mi prax na 

národnej aj nadnárodnej úrovni. Vďaka medzisektorovému národnému a 
nadnárodnému strategickému partnerstvu chceme zvýšiť kapacitu a 
profesionalitu práce mládežníckych pracovníkov v SR aj EÚ, posilniť 

spoluprácu v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy mládeže v súlade s 
inovatívnymi riešeniami pre trh práce.

2014-1-SK02-
KA205-000264

3run Slovakia
Power without 

control is 
nothing

Trenčiansky 0

2014-1-SK02-
KA205-000251

detská 
organizácia 
FÉNIX, o.z

Step by step Bratislavský 0

2014-1-SK02-
KA205-000271

TYMIÁN
Mladí reportéri v 

akcii
Banskobystrický 0

2014-1-SK02-
KA205-000270

Mladiinfo 
Slovensko

Cease Cowering: 
Youth Empower 

Action Here!
Bratislavský 0

2014-1-SK02-
KA205-000272

Platforma 
dobrovolnickych 

centier a 
organizacii

Competent in 
Volunteering - 
Competent in 

Live

Bratislavský 0

KA2 - Strategické partnerstvá



Číslo projektu Žiadateľ
Názov 

projektu
Kraj

Schválen

ý 

rozpočet

Vyjadren

ie VK

Popis 

podporeného 

projektu

2014-1-SK02-KA205-000244 Clovek v tisni, o.p.s. Stopy Prešovský 0 € N

KA2 - Dlhodobá mobilita pracovníkov s mládežou



Číslo projektu Žiadateľ Názov projektu Kraj
Rozhodnutie 

Výberovej 
komisie 

Schválený 
finančný 

príspevok
Popis podporeného projektu

2014-1-SK02-KA347-000256 Centrum pre európsku politiku Rozhoduj o Európe? Bratislavský ÁNO 47 690 €

Projekt vychádza zo skúseností a poznania žiadateľa o 
nízkej informovanosti a nedostatočného vzdelávania 
stredoškolskej mládeže (predovšetkým na odborných 
školách) o európskom integračnom procese najmä vo 

vidieckom prostredí a mestách na periférii. 
Primárnym cieľom projektu je zvýšenie informovanosti 

o európskej integrácii a o súčasných kľúčových otázkach 
s ňou spojených a snaha o aktívne zapojenie mladej 

generácie do rozhodovacieho procesu. 

2014-1-SK02-KA347-000265 AKRAM-IRO
Sme zvedaví, chceme participovať, 

štruktúrovaný dialóg s mladými 
ľuďmi

Žilinský ÁNO 21 160 €

Medzi ciele projektu sme zaradili zvýšiť slabšiu aktivitu 
mladých ľudí s pocitom nedostatku príležitostí, s 

pocitom nespokojného postavenia s vlastnou situáciou 
v mnohých oblastiach, zvýšiť nízku účasť mládeže na 
rozhodovaní o veciach, ktoré sa ich priamo dotýkajú. 

Posilniť záujem mladých ľudí o dianie okolo nich, 
nakoľko sa prejavuje práve v tom, že majú slabé šance 

komunikovať svoje potreby, prípadne nebývajú ich 
požiadavky akceptované a tým pádom v nich vzniká 

pocit, že čokoľvek riešiť je zbytočné, zvýšiť 
nedostatočnú komunikáciu v otázkach priamo 

týkajúcich sa mladých ľudí, zmeniť aj ich slabší záujem, 
alebo nezáujem s pozitívnymi príkladmi doterajších 

aktivít, ktorých síce nie je veľa, ale dokazujú, že pokiaľ je 
záujem, zázemie, motivácia, dobré neformálne 

vzdelávanie a priestor na dialóg, výsledok sa dostaví a 
dosiahnuť aby sa realizovala dostatočná implementácia 

výstupov do praxe. 

2014-1-SK02-KA347-000261
A.D.E.L. - Association for 

Development, Education and Labour
Model European Union Bratislava 2014 Prešovský NIE 0 €

KA3 - Podpora reformy politiky


