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2015-2-SK02-KA105-000550 Say it loudly Rada študentov mesta Banská Bystrica Banskobystrický 12 320,00 € A

Projekt predkladá Rada študentov mesta Banská Bystrica. Uskutoční sa v Banskej Bystrici,  v dátumoch od 19.-27. septembra (8 dní) v spolupráci s českou neformálnou skupinou mladých z Ústi nad Labem, s ukrajinskou 

asociáciou AEGEE-Dnipropetrovsk, srbskou organizáciou Urbazon. Každú skupinu bude reprezentovať 7 účastníkov a 1 skupinový líder. Dokopy to bude 32 účastníkov aj so skupinovými vedúcimi ( z čoho 8 účastníkov z 

celej výmeny bude s nedostatkom príležitostí). Cieľom projektu je podporiť participáciu mladých ľudí a ich záujem o veci verejné.

2015-2-SK02-KA105-000563

Empowering Youths 

towards a sustainable 

future 

BIOSPEKTRUM OBČIANSKE ZDRUŽENIE Košický 16 936,00 € A Projekt trilaterálnej mládežníckej výmeny, ktorá sa uskutoční na Malte so zapojením Slovenska a Litvy. Hlavnou témou je udržateľný rozvoj.

2015-2-SK02-KA105-000538

Neviditeľná rómska 

mládež / Invisible 

Roma youth

QUO VADIS, o.z. Banskobystrický 9 360,00 € A

Projekt predkladá o.z. QUO VADIS zo Zvolena, ktorého  poslaním je presadzovanie a odstránenie všetkých foriem diskriminácie najmä vo vzťahu k Rómom a postaveniu žien v spoločnosti. Hlavným cieľom výmeny je 

poskytnúť  účastníkom potrebné nástroje na riešenie sociálnych problémov a argumentácie v oblasti riešenia rómskej problematiky. Výmeny sa zúčastnia mladí Rómovia  z SK, ČR, HU a FL v celkovom počte 20 + 4 vedúci,  

v období od 16. - 23. augusta 2015. Výstupom projektu bude happening na námestí BBSK proti prejavom extrémizmu a zviditeľnenie existencie novej rómskej generácie, ktorá je schopná čeliť prejavom intolerancie v 

medzinárodnom kontexte. 

2015-2-SK02-KA105-000535
Discover the world of 

business
Neformálna Skupina MVA Bratislavský 10 350,00 € A

Neformálna skupina MVA z Rovinkyje aktívna skupina v mládežníckej práci a projekt je zameraný na tému podnikania. Jeho ciele sú: zvýšiť zamestnanosť, motivovať mládež k aktivite, naviesť nezamestnaných ľudí na 

cestu podnikania, zlepšiť komunikačné schopnosti mládeže, odstrániť jazykové bariéry, vytvoriť medzinárodné kontakty medzi mladými. Do projektu sa zapoja 4 partnerské krajiny: Poľko, Chorvátsko, Estónsko a Litva v 

počte 25 účastníkov (5 účastníkov za 1 organizáciu). Aktivita prebehne vo Zvolene počas siedmych dní, s použitím metód neformálneho vzdelávania ako prednáška, diskusia, skupinová práca, brainstorming, simulácia, 

prípadové štúdia.

2015-2-SK02-KA105-000571
Time to think 

differently 
Generácia bez bariér Košický 17 220,00 € A

Projekt Time to think differently! je mládežnícka  výmena, ktorej sa zúčastnia krajiny Slovensko,Rumunsko a Poľsko. Projektu sa zúčastnia 45 mladí ľudia, 27 z nich  sú znevýhodnení mladí ľudia, ktorí žijú  alebo v 

minulosti vyrastali v detských domovoch. Hlavný ciel projektu je zlepšiť úroveň kľúčových kompetencií a zručností mladých ľudí vrátane mladých ľudí s obmedzenými príležitosťami a podporovať účasť na demokratickom 

živote v Európe a trh práce, aktívne občianstvo a  sociálne začlenenie.

2015-2-SK02-KA105-000567
Tancovanie  bez 

bariér  - Dance 

without barrier

TK DANUBE Bratislavský 21 300,00 € A
Projekt je mládežnícka výmena ktorej sa zúčastnia okrem TK DANUBE partneri z Maďarska a Poľska. Aktitvity potrvajú 8 dní, pričom sa ich zúčastní 20 mladých ľudí.  Hlavným cieľom projektu je inklúzia mladých ľudí so 

zdravotným postihnutím. 

2015-2-SK02-KA105-000607
Názov: It´s time to 

move on
detská organizácia FÉNIX,o.z Bratislavský 15 000,00 € A

Projekt sa odohráva v Starej Bystrici kde sa stretnú mladí ľudia z Rumunska, Lotyšska, Českej Republiky, Maďarska a Slovenska. 

Projektom "It´s time to move on" chce aplikant zobudiť mladých ľudí z pasivity  a motivovať ich k aktívnemu zapojeniu sa do života okolo nich, k aktívnej participácii, k medzinárodným aktivitám, využitiu ich zručností, 

vedomostí a zároveň ich rozšíriť o nové kompetencie. Aby si zažili si na vlastnej koži, čo dokážu svojimi nápadmi, svojou akčnosťou.  Cieľová skupina sú mladí ľudia vo veku od 14- 17 rokov ( najmä z nedostatkom 

príležitostí) 

Projekt trvá 9 dní a zúčastní sa ho 34 účastníkov. 

2015-2-SK02-KA105-000536 Malá škola života silnejší-slabším Trenčiansky 13 315,00 € A

Projekt Malá škola života je určený pre 26 detí a mladých ľudí z detských domovov, slovenských rodín a rodín žijúcich v Českej republike. Mládežnícka výmena sa uskutoční v slovenskej obci Chocholná-Velčice, kde budú 

bývať v penzióne rodinného typu a v priľahlej chate. Z ČR príde 13 účastníkov a 2 vedúci, ktorí s nimi dlhodobo pracujú a majú odborné vzdelanie na prácu s mládežou z detských domovov. Slovenská strana vysiela tiež 

13 účastníkov, 2 vedúce a 1 zdravotnú sestru. Projekt má podporiť proces osamostatňovania sa a pomôcť im stať sa plnohodnotnou časťou spoločnosti. Projektu sa zúčastnia deti z detských domovov aj z bežných rodín. 

Cieľom tejto dimenzie je búrať predsudky, podporiť vzájomnú dôveru, spoznať to, čo ich spája. Súčasťou projektu budú živé knihy bývalých "domovákov" o skúsenostiach s hľadaním zamestnania, o príležitostiach, ktoré 

vytvára dobrovoľníctvo. Medzi používanými metódami bude napr. aj skupinová práca na získanie schopnosti pracovať v tíme, priamy nácvik mäkkých zručností, ankety, kvízy, energizéry, či lámače ľadov. Dlhodobým 

prínosom projektu by mal byť zvýšený záujem mladých ľudí o zamestnanie, resp. rozbehnutie vlastného podnikania, záujem o aktívny spôsob života ale aj kultúry.

2015-2-SK02-KA105-000629
Poznaj sám seba - 

Know thyself
Základná škola Slatinské Lazy Banskobystrický 19 740,00 € A Projekt ZŠ Slatinské Lazy v spolupráci s občianskym združením Aktívne mesto predstavuje 7 dňovú mládežnícku výmenu (Slovensko, Španielsko, Poľsko a Turecko) s prípravnou návštevou.       

2015-2-SK02-KA105-000544 Cross the culture By-Danube Active Young People Bratislavský 14 240,00 € A
Ide o projekt multikultúrnej mládežníckej výmeny štyroch partnerov zo Slovenska, Lotyšska, Arménska a Gruzínska, ktorá sa má uskutočniť v Gruzínsku. Účastníci sú mladí ľudia nad 16 rokov, ktorí sa prihlásia 

prostredníctvom verejnej výzvy a majú záujem o tému kultúra.

2015-2-SK02-KA105-000637 Unity Depky group Žilinský 11 050,00 € A

Projektom je mládežnícka výmena, ktorá bude trvať 9 dní a bude prebiehať na Slovensku. Cieľovou skupinou  projektu je mládež vo veku 13-18 rokov. Bude to česko-slovenské stretnutie 30-člennej skupiny .  Výstupom 

projektu budú spoločne vytvorené pravidlá priateľstva a solidarity, ktoré sa stanú mottomorganizácii a budú ďalej šírené medzi mládežou. Medzi očakávané dopady na účastníkov je nadobudnutie kompetencií, 

pomocou ktorých budú vedieť asertívne komunikovať, osvoja si tímovú spoluprácu, vďaka tomu budú vedieť predchádzať konfliktom v rámci svojej skupiny, ako aj voči svojmu okoliu. 

2015-2-SK02-KA105-000640
Tolerance: A Fact or a 

Fiction?
Centrum voľného času - JUNIOR Banskobystrický 14 728,50 € A

Projekt predstavuje mládežnícku výmenu organizovanú Centrom voľného času JUNIOR Banská Bystrica, ktoré má v tejto oblasti dlhoročné skúsenosti. Mládežnícka výmena, ktorá sa uskutoční v Jasení sa zúčastnia 

účastníci zo Slovenska, Bulharska, Rumunska, Turecka, Srbska, a Gruzínska. Témou bude vzájomná tolerancia. Súčasťou projektu je aj prípravná návšteva vedúcich skupín.

2015-2-SK02-KA105-000604
Naše dedičstvo - 

kultúra i tradície 
Obec Lendak Prešovský 9 680,00 € A

Projekt Naše dedičstvo – kultúra a tradície, ktorú predkladá obec Lendak je mládežníckou výmenou zameranou na hľadanie prieniku a rozdielností kultúry a hlbšom poznaní kultúrnych tradícií. Podieľať by sa na nej mala 

aj miestna folklórna skupina Kicera. Partnerom projektu budú účastníci z Poľska.

2015-2-SK02-KA105-000597 Skills to success Slovenský skauting, 49. zbor Geronimo Prešov Prešovský 0,00 € N

2015-2-SK02-KA105-000553
Kultúra a história 

písma
Skupina typografia Trenčiansky 0,00 € N

2015-2-SK02-KA105-000578 War and Peace Občiansky rómsky inštitút Bratislavský 0,00 € N

2015-2-SK02-KA105-000594 You(th) can help Youth leaders of RCM Košický 0,00 € N

2015-2-SK02-KA105-000632
Discover Central-

Eeastern Europe
Slovenská debatná asociácia Bratislavský 0,00 € N

2015-2-SK02-KA105-000565
ONLINE VERSUS REAL 

WORLD
KAM Košický 0,00 € N

2015-2-SK02-KA105-000633 Next Step Občianske združenie STOPY Žilinský 0,00 € N

KA1 - Mládežnícke výmeny



2015-2-SK02-KA105-000586 My values PJ80 Košický 0,00 € N

2015-2-SK02-KA105-000639 Ekofarma Dubník ZUMA Nitriansky 0,00 € N

2015-2-SK02-KA105-000588
Getting to know each 

other
Rodičovské združenie pri Gymnáziu Hlohovec Trnavský 0,00 € N

2015-2-SK02-KA105-000542 Don´t refuse 2 reuse CARPE DIEM Žilinský 0,00 € N

2015-2-SK02-KA105-000589 Chance for everyone Mládež element Budúcnosti Košický 0,00 € N

2015-2-SK02-KA105-000622 Búrame múr FROLKY Žilinský 0,00 € N

2015-2-SK02-KA105-000621
Remeslo má zlaté 

dno!
Miestna akčná skupina Strážovské Vrchy Trenčiansky 0,00 € N

2015-2-SK02-KA105-000625
AKTÍVNY V 

KOMUNITE
Separ Group Košický 0,00 € N

2015-2-SK02-KA105-000638 Family Law Patrónus Košický 0,00 € N

2015-2-SK02-KA105-000540 Príležitosti v pôde Luminosus, n.o. Košický 0,00 € N

2015-2-SK02-KA105-000610 Rebuild your family The Hope Košický 0,00 € N

2015-2-SK02-KA105-000534

Supporting active 

citizenship and 

employability skills of 

disadvantaged youth 

in small towns across 

Europe

WOW - Široko otvorený svet Žilinský 0,00 € N
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2015-2-SK02-KA105-000543
Together 

for a 
Change

INEX SLOVAKIA Bratislavský 24 513,50 € A

Hlavným cieľom projektu je povzbudiť mladých ľudí prežívať svoj voľný čas zmysluplne, motivovať ich aby sa stali 
aktívnymi dobrovoľníkmi, občanmi s potrebnými znalosťami a zručnosťami a to prostredníctvom mládežníckej mobility a 

dobrovoľníckych aktivít.
Pre dosiahnutie tohto cieľa bude INEX Slovakia hosťovať 3 EDS dobrovoľníkov z Francúzska, Fínska a Ruska. Dobrovoľníci 
budú hosťovaní v kancelárii INEX Slovakia,  ale tiež na rôznych miestach po Slovensku v čase od 1.2.2016 do 31.12.2016.
Počas 11 mesiacov budú EDS dobrovoľníci organizovať rôzne podujatia, workshopy a voľnočasové aktivity pre mladých 

ľudí metódami neformálne vzdelávania,  ako aj zúčastňovať sa školení mládežníckych vedúcich dobrovoľníckych 
projektov. Dobrovoľníci budú mať možnosť organizovať svoj vlastný projekt, ktorý bude zameraný na interkultúrne 
aspekty, propagovať dobrovoľníctvo ako zmysluplný spôsob prežívania voľného času a pracovať s mladými ľuďmi so 

sociálnym a zdravotným znevýhodnením, motivovať mladých ľudí k mládežníckej mobilite, propagovať dobrovoľníctvo a 
informovať mladých ľudí o EDS a programe Erasmus + a ďaľších. 

EDS projekt bude cennou skúsenosťou pre dobrovoľníkov, keďže budú organizovať svoj vlastný projekt, podujatia a 

2015-2-SK02-KA105-000568
Take Your 

Chance
Mladiinfo Slovensko Bratislavský 5 275,00 € A

Predložený projekt je projektom Európskej dobrovoľníckej služby v trvaní 9 mesiacov. Žiadateľom je skúsená organizácia 
Mladiinfo Slovensko, ktorá plánuje vyslať dobrovoľníka do Mladiinfo International v Macedónsku. Hostiteľská organizácia 

má taktiež dlhoročné skúsenosti s hosťovaním dobrovoľníkov EDS. Dobrovoľník nie je zatiaľ identifikovaný. Očakávaný 
dopad projektu na dobrovoľníka zahrňa viaceré vzdelávaci výstupy, ktoré sú vzhľadom na dĺžku projektu a kultúrne 

prostredie dosiahnuteľné.

2015-2-SK02-KA105-000545

Experiment
al farm life 

and 
permacultu

re

Pospolitosť pre harmonický život Banskobystrický 24 529,00 € A

Nezisková organizácia Pospolitosť pre harmonický život plánuje hosťovanie 3 dobrovoľníkov - dvaja z Belgicka (muž a 
žena), jeden z Čiech (muž) po dobu 12 mesiacov v eko-komunite "Sekier" v obci Zaježová. Fungovanie tejto komunity je 

založené na princípe permakultúry, ktorej základnými charakteristikami sú sebestačnosť, udržateľnosť, ekologický prístup. 
Komunita funguje niekoľko rokov s výbornými výsledkami a ohlasmi. Dobrovoľníci sa pripoja ku skupine ďalších 3 
dobrovoľníkov a budú sa aktívne a mnohorakým spôsobom podieľať na chode komunity, manažmente aktivít, na 

sprevádzaní návštevníkov a dobrovoľníkov na krátkodobej službe, na remeselných workshopoch prebiehajúcich 1 x do 
mesiaca. Dobrovoľníci získajú množstvo znalostí, zručností a skúseností neformálnym a in-formálnym spôsobom, 

zúčastnia sa na Kurze tvorby permakultúry, ktorý by mal byť zavŕšený certifikátom. Účastníci projektu majú jedinečnú 
možnosť porovnať a prehodnotiť život západného štýlu (konzum, energetická náročnosť, drancovanie zdrojov) a života s 

princípmi permakultúry.

2015-2-SK02-KA105-000572
EDS v Quo 

Vadis
Priatelia Quo Vadis Bratislavský 10 675,50 € A

OZ Priatelia Quo Vadis z Bratislavy vzniklo v roku 2010 ako čisto dobrovoľnícka organizácia za cieľom zabezpečiť chod 
domu Quo Vadis. Hlavným prvkom jeho činnosti je prevádzkovanie dobrovoľníckej kaviarne.Dve  dobrovoľníčky 

pochádzajúce z Nemecka (na 306 dní) a Rumunska (na 152 dní) budú počas svojej EDSky pomáhať pri príprave rôznych 
podujatí, pracovať v kaviarni, pomáhať s výučbou cudzích jazykov v škole, viesť nemecké a anglické konverzácie v našom 
centre, starať sa o propagáciu organizácie, pripravovať dekorácie domu, viesť kreatívne a umelecké workshopy a mnohé 

iné.

2015-2-SK02-KA105-000636

The Living 
Textbook - 
Innovative 
Education

DAPHNE  Inštitút aplikovanej ekológie Bratislavský 32 992,00 € A

Projekt Živá učebnica je jednoročný program EDS vedený organizáciou DAPHNE. Štyria mladí ľudia konkrétne jeden z 
Českej republiky, dvaja z Veľkej Británie a jeden dobrovoľník zo Španielska sa stanú súčasťou niekoľkých pracovných tímov 

organizácie pod vedením expertov od septembra 2015 do septembra 2016 na Slovensku. Projekt sa snaží aktivizovať 
mladých ľudí k rozvoju harmonického prostredia v oblasti spoločenskej a prírodnej. Očakávaný dopad projektu na 

dobrovoľníkov je schopnosť kreovania nových myšlienok pre prácu v ekologickej oblasti. Získanie širokej škály skúseností, 
kompetencií a objavovanie svojich talentov.

KA1 - Európska dobrovoľnícka služba



2015-2-SK02-KA105-000555

Medzináro
dné 

dobrovoľní
ctvo pre 
miestnu 

komunitu II

Občianske združenie Kvas Trnavský 15 233,50 € A

Projekt EDS predkladá OZ Kvas z Piešťan, ktoré sa zameriava na podporu kultúrneho a komunitného života a rozvíja vzťah 
mladých ľudí k životnému prostrediu. Popritom má aj komerčnú prevádzku - kultúrne a komunitné centrum ŽiWell, ktoré 

poskytuje aj kultúrne vyžitie, zábavu a takmer rok už aj zdravé a chutné obedy. V predloženom projekte sa jedná o 
hosťovanie dvoch dobrovoľníčiek, jednej z Litvy a druhej z Francúzska. Aktivity projektu: príprava vernisáží, konverzácie v 

cudzom jazyku, hry v cudzom jazyku s návštevníkmi klubu, edukačné programy na škole, prezentácia EDS atď. 

2015-2-SK02-KA105-000552 INDIVINDY Modrá Sova, o.z. Bratislavský 16 416,00 € A

Projekt predkladá občianske združenie Modra sova zo Stupavy, ktoré je primárne orientované na alternatívnu výchovu 
detí predškolského veku, pri ktorej by mali byť dobrovoľníci nápomocní. Ďalej by sa mali zapájať do aktivít v miestnom 

DSS, v ochranárskom združení BROZ a do aktivít pre miestnu komunitu. EDS sa majú zúčastniť dva ja dobrovoľníci zo 
Španielska po dobu jedneho roka.

2015-2-SK02-KA105-000569
UPeCe 

Fullness
Vysokoškolské združenie Cesta Bratislavský 16 501,00 € A

Projekt predkladá Vysokoškolské združenie Cesta, ktoré sa venuje práci s mladými ľuďmi v UPC. Ide o kresťansky 
zameranú organizáciu, ktorá plánuje hosťovať dvoch dobrovoľníkov (z Talianska a Portugalska) po dobu 12 mesiacov. 

Dobrovoľníci budú pomáhať v centre a budú mať na výber z aktivít ako: športové, kultúrne, duchovné aktivity, 
administratívne práce, technické práce v centre, organizácia podujatí a pod.

2015-2-SK02-KA105-000601
Outgrow 

yourself in 
Slovakia

Mladiinfo Slovensko Bratislavský 0,00 € A

Projektovú žiadosť predkladá skúsený žiadateľ Mladiinfo. Tento projekt kombinuje tri aktivity - 2 EDS projekty, z čoho 
jedna aktivita je dlhodobá - 10 mesačná EDS pre dvoch dobrovoľníkov zo Srbska a Rumunska. V rámci tejto aktivity EDS je 

organizácia Mladiinfo koordinujúca organizácia a čerstvo akreditovaná organizácia AISEC je hosťujúcou organizáciou. V 
druhej EDS krátkodobého charakteru (1 mesiac) je plánovaný počet dobrovoľníkov 10 mladých ľudí z krajín Gruzínsko a 

Macedónsko. V tretej aktivite je plánovaná 2-mesačná mobilita pracovníka s mládežou do partnerskej organizácie STRIM v 
Krakove. Primárnym cieľom tejto mobility je profesionálny rozvoj pracovníka s mládežou primárne v oblasti vysielania a 

hosťovania EDS projektov a rozvíjanie nápadov budúcich projektov Erasmus+ spolu s partnerskou organizáciou. 
Projekt odporúčam podporiť v rámci oboch aktivít EDS, avšak neodporúčam podporiť mobilitu pracovníka s mládežou 

nakoľko program aktivít je nedostatočný vzhľadom na dĺžku jeho pobytu v organizácii a súčasne aj vzhľadom na fakt, že 
nie je jasné, čo si pracovník s mládežou prinesie do svojej domovskej organizácie a aký bude prenos získaných vedomostí a 

know-how do organizácie Mladiinfo.

2015-2-SK02-KA105-000603
Intercultur
al dialogue

Velký Meder centrum mládeže, 
n.o.

Košický 6 080,50 € A
Európska dobrovoľnícka služba slovenského dobrovoľníka z organizácie Veľký Meder centrum mládeže bude prebiehať v 

trvaní 9 mesiacov v Rusku, v Kirovskej oblasti. Hlavnými aktivitami dobrovoľníka bude pomoc pri rozvoji turizmu, 
vytvaraní udržateľného interkultúrneho dialógu, poznanie rôznych kultúr, pomoc s vedením miestnej organizácie a pod.

2015-2-SK02-KA105-000615

Interreligio
us and 

intercultur
al dialogue 

for 
common 
education

MiSeVi Slovakia Bratislavský 1 361,00 € A
Projekt predkladá slovenská kresťanská organizácia Misevi, ktorá chce hosťovať po dobu jedného mesiaca dobrovoľničku z 

Azerbajdžanu. Dobrovoľníčka pochádza zo sociálne slabého prostredia. Medzi jej hlavné aktivity má patriť príprava 
festivalu Zlet, administratívne práce, práca na webe organizácie, práca s rómskymi deťmi v Plaveckom štvrtku.  

2015-2-SK02-KA105-000537
Learn and 

Change 
with EVS

A.D.E.L. - Association for 
Development, Education and 

Labour
Prešovský 10 948,00 € A

10 mesačná EDS sa bude konať v Mostare, v Bosne a Hercegovine. Vykonávať EDS budú 2 dobrovoľníci zo Slovenska. Ich 
náplňou aktivít bude vytváranie a implementácia projektov pre mladých ľudí  v hostiteľskej organizácii. Ďalšie aktivity 

budú príprava podujatí organizovaných organizáciou a pod.



2015-2-SK02-KA105-000546

Project of 
st. Vincent 

in 
Bratislava

DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizáciaBratislavský 7 004,00 € A
Projekt EDS predkladá organizácia Depaul, ktorá pracuje v Bratislave s bezdomovcami. Žiadateľ plánuje hosťovať po dobu 

12 mesiacov dobrovoľníčku zo Španielska, ktorá bude pomáhať organizácia pri aktivitách s bezdomovcami.

2015-2-SK02-KA105-000592

Stanica - 
Open 

Cultural 
Space 

2015/2016

Truc sphérique Žilinský 21 768,50 € A

Hlavným cieľom projektu je intergrácia troch dobrovoľníkov v tejto organizácii, zužitkúvajúc ich existujúce schopnosti a 
skúsenosti a zároveň rozvíjajúc nové praktické, aj teoretické vedomosti, ktoré nadobudnú v prostredí nezávislej kultúrnej 

inštitúcie. Dobrovoľníci sa stanú členmi multifunkčného tímu, v ktorom všetci  pracujú za neustáleho vzájomného 
neformálneho a informálneho učenia. Ako sa pracovníci učia navzájom, tak aj dobrovoľníci budú súčasťou tohto procesu, 
ktorý sa týka všetkých oblastí práce potrebných pre prevádzku modernej kultúrneho inštitúcie. Jedným okruhom aktivít 

dobrovoľníkov bude asistencia pri príprave a realizácii kultúrnych podujatí (PR, plánovanie, komunikácia s hosťami, 
umelcami, divákmi, foto dokumentácia, etc) a realizácii vzdelávacieho programu pre deti a dospelých.



2015-2-SK02-KA105-000595
Know the 
past, build 
the future

TANDEM n.o. Nitriansky 8 710,00 € A

Projekt EDS predkladá organizácia TANDEM z Komárna, ktorá plánuje hosťovať dobrovoľníkov prvýkrát. Organizácia 
pripravuje rôzne podujatia na rozvoj jednotlivcov, skupiny a organizácie. Plánujú hosťovať 2 dobrovoľníkov z Maďarska a 

Rumunska po dobu 6 mesiacov. Dobrovoľníci sa budú zapájať do aktivít organizácie ako je napr. projekt Labyrint (týždenný 
festival), projekt Tales from Life (zameraný na komunikáciu so staršími ľuďmi na juhu Slovenska), projekt DiNaMi a projekt 

Step by step (projekty zamerané na stredné školy) a o ďalších pravidelných aktivít organizácie. 

2015-2-SK02-KA105-000548

Start from 
yourself - 
Influence 

all!

ACET SR Nitriansky 16 226,00 € A

Projekt EDS plánuje hosťovanie 2 dobrovoľníkov z Českej republiky hosťovať na Slovensku v meste Nové Zámky. Pre 
každého dobrovoľníka je dĺžka trvania projektu 12 mesiacov. Žiadateľom je organizácia, ktorá doteraz nemala žiadne 

skúsenosti s hosťovaním dobrovoľníka. Aktivity sú zamerané na rozvoj práce s deťmi a mládežou, vzdelávaciu činnosť, 
sociálny dialóg ako aj na osobnostný rozvoj obrovoľníkov. Prioritou organizácie je rozbehnutie aktivít v komunitnom 

centre, ktoré zahŕňajú vysokú mieru inklúzie.

2015-2-SK02-KA105-000560
Creative 

Youth
OBČIANSKE ZDRUŽENIE KERIC Žilinský 15 341,00 € A

Projekt je projektom zameraným na hosťovanie ale aj vysielanie dobrovoľníkov na dlhodobú aj krátkodobú EDS. Keric 
plánuje na Slovensku hosťovať troch dobrovoľníkov z troch krajín - Ruska, Holandska a Talianska. Taktiež chce vyslať 

piatich dobrovoľníkov  na krátkodobú EDS do Ruska a jedného na dlhodobú EDS. Ďalej je plánovaná jedna dlhodobá EDS 
vo Švédsku a dve v Arménsku a Bielorusku. Dokopy sa jedná o 12 mladých ľudí, ktorých chce Keric  vysielať alebo hosťovať 

na EDS.

2015-2-SK02-KA105-000606
Prírodná 
záhrada v 
ekoosade

Eko-osada o.z. Trnavský 16 226,00 € A

Projekt predstavuje európsku dobrovoľnícku službu 2 účastníkov (Česká republika a Poľsko) v OZ Ekoosada Vrbovce. Dĺžka 
EDS je naplánovaná na 1 rok. Témou projektu je permakultúra ako cesta k trvaloudržateľnému životu. Projekt je 

postavený na princípoch neformálneho vzdelávania a realizácie vzdelávacích aktivít pre užšiu aj širšiu komunitu. Cieľom je 
vybudovanie "Prírodnej jedlej záhrady".

2015-2-SK02-KA105-000541

Voľnočasov
é aktivity 

pre 
znevýhodn
enú mládež 

v Baku

SAVIO o.z. Bratislavský 14 066,00 € A

Projekt občianskeho združenia SAVIO patrí na základe témy, cieľov a obsahu k projektom sociálnej inklúzie. Dlhodobo 
spolupracujúca NGO v Baku (Maryam), ktorá pracuje s deťmi zo sociálne znevýhodnených rodín, plánuje hosťovanie dvoch 
dobrovoľníčok zo Slovenska. Náplňou ich práce by bolo najmä sprevádzanie detí a mládeže v rámci mimoškolských aktivít, 

nakoľko mnoho z nich nemá podporu vo vlastných rodinách - či už psychickú, finančnú, sociálnu. Projekt má ambíciu 
zabezpečiť prostredníctvom prítomnosti dvoch dobrovoľníčok možnosť doučovania v niekoľkých predmetoch a v EN 

jazyku, organizovanie seminárov pre mládež, hier, športových a kreatívnych aktivít a prázdninových táborov, na ktoré 
organizácia nemá vlastné kapacity. Okrem zlepšenia školského prospechu a motivácie k učeniu medzi očakávané výsledky 

patrí zlepšenie všeob. rozhľadu študentov, posilnenie soc. väzieb a zmyslu pre tímovú prácu. Implementácia programu 
prispeje k skvalitnňovaniu života azerbajdžanskej mládeže, k rozširovaniu ich povedomia o iných krajinách a EÚ. 

Dlhodobým prínosom je vytvorenie udržateľnej štruktúry voľnočasových aktivít na pravidelnej báze, ktorú centrum 
Maryam môže ďalej rozvíjať. 

2015-2-SK02-KA105-000582
Change the 

future 
Mladiinfo Slovensko Bratislavský 12 161,00 € A

Projekt predkladá Mladiinfo Slovensko a jeho súčasťou je dlhodobá mobilita dvoch EDS dobrovoľníkov do Ruska do 
špeciálnej školy v Nizhnom Novgorode, venujúcej sa mentálne znevýhodnenej cieľovej skupine detí a mládeže. 

Dobrovoľníci ešte nie sú identifikovaní. Ich hlavnými činnosťami bude pomoc pri rehabilitovaní a sociálnej inklúzii týchto 
detí a pomoc pri ich získavaní základných sociálnych zručností.  

Pri ich práci budú využívať metódy neformálneho vzdelávania. Trvanie aktivít je naplánované na 9 mesiacov. 



2015-2-SK02-KA105-000573
Tabačka 

Kulturfabri
k

Bona Fide Košický 24 614,00 € A

Hotiteľskou organizáciou pre 4 dlhodobých dobrovoľníkov z FR, PL, ES a Albánska je občianske združenie Bona Fide zo 
Slovenska. Vysielajúcimi organizáciami sú GWENNILI, ASOCIACION BUILDING BRIDGES, STRIM, SHOQATA "MEGAPHONE". 

Účastníci projektu sú už vybratí pričom nepatria medzi znevýhodnené skupiny mládeže. Kultúrne centrum Tabačka 
Kulturfabrik sídli v Košiciach a jeho činnosť je zastrešovaná občiansky združením BONA FIDE. Tabačka Kulturfabrik mapuje 
a prezentuje súčasnú miestnu a medzinárodnú produkciu v oblasti hudby, tanca, divadla, výtvarného umenia, literatúry, 
filmu, dizajnu a architektúry. Je platformou pre neformálne vzdelávanie, spoločenské projekty a priestorom pre tvorbu. 

2015-2-SK02-KA105-000556

Dobrovoľní
ci vo víre 

svetového 
Slovenska

Edukácia@Internet Trenčiansky 16 416,00 € A

Projekt Európskej dobrovoľníckej služby predkladá organizácia Edukácia@internet, ktorá pochádza z Partizánskeho. 
Venujú sa výučbe cudzích jazykov prostredníctvom internetových technológií. Špeciálnu pozornosť venujú jazyku 

Esperanto. V rámci projektu plánujú hosťovať 4 dobrovoľníkov z Francúzska, Ruska a Gruzínska. Hlavnými aktivitami, ktoré 
majú dobrovoľníci vykonávať je jazykové vzdelávanie cez internet, príprava letnej jazykovej školy Esperanta 2016 a 

jazykové vzdelávanie cudzincov na Slovensku.

2015-2-SK02-KA105-000532

New place, 
new 

possibilitie
s

Velký Meder centrum mládeže, n.o. Trnavský 8 113,00 € A

Projekt dobrovoľníckej služby predkladá centrum mládeže z Veľkého Medera. V rámci projektu chce organizácia hosťovať 
dobrovoľníka z Chorvátska a to po dobu jedného roka. Pripravené má pre neho aktivity v centre ako: práca v kaviarni, 

príprava turnajov a podujatí, PR aktivity, networkingové aktivity s dobrovoľníkmi, príprava workshopov, administratívne 
práce, práca s deťmi v detskom domove a ďalšie.

2015-2-SK02-KA105-000591

Together 
we will  

make a lot 
for them 
who need 

it.

YMCA MZ NITRA Nitriansky 0,00 € N



Číslo projektu Názov projektu Žiadateľ Kraj

Rozhod

nutie 

Výberov

ej 

komisie 

Schválený finančný 

príspevok
Popis podporeného projektu

2015-2-SK02-KA105-000611 The Job Affair Orbis Institute Bratislavský A 35 720,00 €
Projekt The Job Affair organizácie Orbis Institute je zameraný na rozvoj kompetencií pracovnikov s mládežou na základe 

dvoch hlavných aktivít ktoré potrvajú 8 a 5 dní a spolu sa ich zúčastní 30 pracovníkov s mládežou. 

2015-2-SK02-KA105-000566

Divadlom proti 

bezdomovectvu 

mládeže

Divadlo bez domova Bratislavský A 18 085,00 €

Tréning je určený pre 20 pracovníkov s mládežou, ktorí sa venujú mladým ľuďom ohrozeným sociálnou inklúziou 

(neukončené vzdelanie, mládež z detských domovov...). Cieľom projektu je osvojenie si nových metód práce s mládežou, 

zdieľanie príkladov dobrej praxe. Súčasťou projektu je využívanie divadla a umeleckých metód ako nástroja pre práce s 

bezdomovcami. Samotný projekt má okrem divadla presah na celkovú prácu s mládežou, kedy sa pracovníci s mládežou 

stávajú mentormi, psychológmi a motivátormi pre mladých ľudí bez domova. 

2015-2-SK02-KA105-000564
Social Entrepreneurship 

for Youth Work 
ZK IMA Pčolka Košický A 41 500,00 €

Nezisková organizácia ZK IMA Pcolka predkladá projekt s názvom „Social Preneurship for Youth Work“, ktorého téma – 

Sociálne podnikanie v práci s mládežou – je v súčasnosti aktuálna a naberá na význame. Do projektu je zapojených 8 

krajín – 4 krajiny programu (SK, SP, ITA, PL) a 4 krajiny Východného partnerstva (Gruzínsko, Moldavsko, Bosna a 

Herzegovina, Ukrajina). Hlavné aktivity projektu sú rozdelené na dve časti – Mobilita PsM, ktorá je plánovaná pre 

začiatkom októbra 2015 na Slovensku, Prípravná návšteva (koniec októbra 2015) a Výmena mládeže, ktorá by sa mala 

konať v Tbilisi, v Gruzínsku začiatkom novembra 2015. Gruzínsko ako hosťujúca krajina bolo zvolené z logických a 

praktických dôvodov – organizácia práve pracuje na projekte sociálneho podnikania týkajúceho sa vytvorenia prvého „Co-

working place“ – akéhosi zdieľaného priestoru pre mladých ľudí v Gruzínsku. Pre účastníkov to bude priama skúsenosť, 

praktický príklad a prípadová štúdia.  Projekt sa okrem témy Podnikanie venuje témam Problematika trhu práce 

zahrnujúc kariérne poradenstvo a zamestnanosť mládeže a Mládež. Aktivity sú zamerané na uplatnenie teórie v praxi, 

tzn. naučené vedomosti a zručnosti budú využité na tvorbu projektov priamo na výmene mládeže. 

2015-2-SK02-KA105-000554
Youth for active - 

Training course and 

Youth exchange

Youth Empowerment in a 
European Society

Prešovský A 39 780,00 €

Predložený projekt organizácie YEES zo Studenca je prepracovanou projektovou žiadosťou z R3 v roku 2014, ktorá nebola 

podporená. V predloženej žiadosti boli zapracované všetky odporúčania. Projekt je kombináciou mobility pracovníkov s 
mládežou a mládežníckej výmeny. Mobilita pre pracovníkov s mládežou je určená pre 25 PsM a mládežnícka výmena je 

určená pre 25 mladých ľudí. Projekt je nadizajnovaný tak, aby prispel k zvýšeniu fyzickej aktivity mladých ľudí, zdravšiemu 

životnému štýlu a redukcii správania u mladých, aby sa znižovala miera sociálneho vylúčenia mladých ľudí a súčasne sa 
posilnila prevencia mladých ľudí pred fyzickými a psychickými chorobami v budúcnosti. V júli 2015 prebehne mobilita 

pracovníkov s mládežou a následne v auguste prebehne mládežnícka výmena, v ktorej účastníkom bude vždy jeden z 

pracovníkov s mládežou, ktorý absolvoval mobilitu PsM, a ktorý bude zároveň lídrom skupiny za svoju krajinu. Aktivity sú 
prepracované a sú nastavené na dosiahnutie stanovených cieľov projektu. 

2015-2-SK02-KA105-000602
Trainers and 

Employability
Preles Žilinský A 16 090,00 €

Projekt 6 dňového školenia predkladá združenie Preles zo Žiliny, ktoré sa venuje predovšetkým zážitkovému vzdelávaniu 

prostredníctvom outdoorových aktivít. Cieľom školenia je využiť plný potenciál školiteľov tak, aby sa vedeli ako školitalia 

uplatniť a rozvíjať si svoje profesionálne a osobnostné zručnosti. Aktivity školenia: procesy v skupine, práca s videom, 
vytýčenie osobných cieľov, dramaturgia programu, tvorba osobného kariérneho portfólia..

KA1 - Mobilita pracovníkov s mládežou



2015-2-SK02-KA105-000599
KREA(C)TIVE 

PARTNESHIP
TYMIÁN

Banskobystric

ký
A 1 998,00 €

Projekt zahrňujúci 4 mobility pracovníkov s mládežou: 1x contact making seminar (CMS) na Slovensku, 3x study visit v CZ, 

LT, RO; podáva OZ Tyminán z Kremnice.

Projekt vytvára partnerstvá medzi organizáciami zo SR, CZ, LT, RO a HU. Cieľmi projektu je priniesť do organizácie nové 

aktivity, inovatívne metódy práce s mládežou, získať informácie o EDS organizácii v CZ, nadviazať trvalé partnerstvá, 

pripraviť 2 projekty KA2 a zatraktívniť program Erasmus+ medzi mladými. Počas študijných návštev budú natočené napr. 

aj videodokumenty Ako sa žije mladým ľuďom v Brne, v Jurbarkase a Bacau. Počas CMS bude v programe aj spoznanie 

širšieho regiónu, prezentácia Erasmus+ pre verejnosť, príprava EDS projektov.

2015-2-SK02-KA105-000579 Graphical Facilitation Občiansky spolok Banskobystrický A 39 205,00 €

Predkladateľ prostredníctvom multilaterálnej výmeny chce priniesť nové metódy neformálneho vzdelávania pre 

organizácie zúčastnené na projekte. Na projekte oceňujem kvalitu jeho spracovania vo všetkých častiach žiadosti od 

určenia cieľov, aktivít ktorými ich žiadateľ bude napĺňať, cez metodiku, podrobnú prípravu, rovnomerné zapojenie 

všetkých partnerov výmeny, hodnotenie i dopady projektu na účastníkov a organizácie, a tiež šírenie výsledkov v 

programových krajinách prostredníctvom zdielania naučeného. Kladne hodnotím široké zastúpenie partnerských krajín s 

veľkým potenciálom vzájomného obohatenia na základe kvality vybraných partnerských organizácii.  Určené hlavné témy 

projektu  žiadateľ rieši projektovými aktivitami. Projekt významne prispeje k rozvoju mobility  mládeže a medzinárodnej 

spolupráce. Predkladateľ má jasne pomenované kľúčové kompetencie, ktoré budú účastníci rozvíjať počas realizácie 

projektu. Dopad projektu žiadateľ popisuje komplexne vzhľadom na jednotlivé cieľové skupiny a organizácie ktorých sa 

projekt dotkne. Projekt svojimi aktivitami prispieva k rozvoju mladých ľudí a tak k napĺňaniu cieľov programu Erazmus+

2015-2-SK02-KA105-000539

Training Future Trainers 

– Training Delivery in 

Intercultural Youth 

Work

SLOVENSKO-GRUZÍNSKY 

SPOLOK (Slovak-Georgian 

Society)

Bratislavský N 0,00 €

2015-2-SK02-KA105-000617 Project InComp
STEP - Society for territorial 

progress
Prešovský N 0,00 €

2015-2-SK02-KA105-000581
Peaceful Activism for 

Peaceful Nature
Občiansky spolok Banskobystrický N 0,00 €

2015-2-SK02-KA105-000593
EXPLORE YOUR CAREER 

PATH
WorkSpace Europe Bratislavský N 0,00 €

2015-2-SK02-KA105-000547
Volunteering for a 

positive change 
Centrum pre interkultúrny 

dialóg
Bratislavský N 0,00 €

2015-2-SK02-KA105-000619 S hudbou inkluzívne

Súkromné centrum voľného 

času, Radvanská 1, Banská 

Bystrica

Banskobystrický N 0,00 €

2015-2-SK02-KA105-000613
Anti-bias approach in 

local youth work 
Saplinq Nitriansky N 0,00 €

2015-2-SK02-KA105-000577 CSR Co:lab Občiansky spolok Banskobystrický N 0,00 €

2015-2-SK02-KA105-000616
MARKETING YOUR 

START UP
Active Youth Košický N 0,00 €

2015-2-SK02-KA105-000634
Build our skills for your 

better employability 

V.I.A.C. - Inštitút pre 

podporu a rozvoj mládeže
Žilinský N 0,00 €



2015-2-SK02-KA105-000562 Plot for peace
Youth Empowerment in a 

European Society
Prešovský N 0,00 €

2015-2-SK02-KA105-000580 ME Inc. Občiansky spolok
Banskobystric

ký
N 0,00 €

2015-2-SK02-KA105-000557

B.R.A.N.D. : Build a 

Remarkable ANd 

Durable image of your 

organization!

Mladiinfo Slovensko Bratislavský N 0,00 €

2015-2-SK02-KA105-000551
croSSSect - or all 2nd 

Round

ACHO - Aktívne chvíle 

oddychu
Bratislavský N 0,00 €



Číslo projektu Názov projektu Žiadateľ Kraj Schválený rozpočet Vyjadrenie VK Popis podporeného projektu

2015-2-SK02-KA205-000608 CLOSER Centrum pre interkultúrny dialóg Bratislavský 139 604 € A

Projekt „CLOSER“ predkladá nezisková organizácia Centrum pre interkultúrny dialóg (CID). Do projektu sú zapojené 4 silné, skúsené a etablované organizácie krajín programu (SK, FRA, ITA, SP) a 

1 mladá, ale veľmi aktívna organizácia z krajiny východného spoločenstva (Gruzínsko). Zámer projektu vychádza z poznania a analýzy situácie v oblasti sociálnej inklúzie na úrovni EÚ, pričom ako 

informačný zdroj o. i. využíva  aj materiály publikované EACEA.  Téma projektu zároveň predstavuje základné hodnoty EÚ, je to významný faktor rozvoja a udržateľnosti. Sociálna exklúzia je 

problémom, ktorý ma dopad na obe strany – indivíduum i spoločnosť. Autori projektu si kladú za cieľ zvýšiť kvalitu práce s mládežou v oblasti sociálnej inklúzie a posilniť kapacity PsM v aktívnom 

boji proti sociálnej exklúzii popri rešpektovaní EÚ hodnôt a princípov. Ďalším, rovnako dôležitým cieľom, je prispenie k budovaniu inkluzívnejšej spoločnosti a šírenie povedomia o sociálnej 

inklúzii medzi mladými ľuďmi a verejnosťou. V projekte sú vytýčené aj špecifické ciele, a to: zistenie potrieb PsM pracujúcich so znevýhodnenou mládežou; posilnenie PsM v oblasti soc. inklúzie; 

zlepšenie manažérskych kvalít partnerských organizácií v oblasti financovania, tvorenia kampane, PR, vyjednávania, marketingu, organizácie podujatí; vytvorenie on-line platformy – nástroja na 

uloženie materiálov, dokumentov, projektov, školení v téme sociálna inklúzia; vytvorenie spoločného postupu a nástroja kampane „Týždeň sociálnej inklúzie“, ktorá bude zvŕšením projektu v 

každej zo zúčastnených krajín. Na kampani sa zúčastnia zástupcovia štátu a organizácie na miestnej úrovni  + dvaja zástupcovia z každej krajiny projektového partnerstva. Cieľom kampane je 

zviditeľniť problematiku sociálnej inklúzie/exklúzie čo najširšiemu publiku a vytvoriť každoročnú tradíciu tejto udalosti spolu s ďalšími NGOs, zúčastnenými stranami, dobrovoľníkmi, aktivistami, 

mladými ľuďmi a sociálnymi skupinami ohrozenými alebo aktuálne čeliacimi sociálnej exklúzii.

Partnerstvo plánuje vytvorenie významných a udržateľných intelektových výstupov: správa z prieskumu o potrebách PsM, ktorí sa potýkajú s problematikou mládeže ohrozenej sociálnou 

exklúziou a marginalizáciou; vytvorenie Školiaceho kurikula; vytvorenie Kompédia  príkladov dobrej praxe, realizácia kampane „Týždeň sociálnej inklúzie“ v každej zo zapojených krajín.  

2015-2-SK02-KA205-000533
Podpora mladých využitím medzinárodných 

skúseností
Vidiecka organizacia pre komunitne aktivity

Banskobyst
rický

0,0 € N

2015-2-SK02-KA205-000627 Youth for Future Človek v tísni, o.p.s. Prešovský 0,0 € N
2015-2-SK02-KA205-000585Hľadanie možností - plánovane a s optimizmom Človek v tísni, o.p.s. Prešovský 0,0 € N
2015-2-SK02-KA205-000620 Go.Facts Inštitút pre dobre spravovanú špoločnosť Bratislavský 0,0 € N
2015-2-SK02-KA205-000574Innovative approach to improve the independent parada este Košický 0,0 € N
2015-2-SK02-KA205-000614 Skills for practice and community Ekopolis Foundation Banskobyst 0,0 € N
2015-2-SK02-KA205-000583Education Innovations in Preventing and Solving Conflicts PDCS, o.z., Partners for Democratic Change Slovakia Bratislavský 0,0 € N

2015-2-SK02-KA205-000549
Zavádzanie systému tvorby duálneho vzdelávania 

pre zdravotne znevýhodnené deti a mládež 
TENENET o.z. Bratislavský 0,0 € N

2015-2-SK02-KA205-000635 Focus on Asia! Institute of Asian Studies Bratislavský 0,0 € N

2015-2-SK02-KA205-000598 Malé mesto s veľkým srdcom OZ Zažiar
Banskobyst

rický
0,0 € N

2015-2-SK02-KA205-000609Soft skills for graduates with technical background IT-Crowd s.r.o. Bratislavský 0,0 € N

2015-2-SK02-KA205-000587 Coaching Team Management Curriculum PROAKTÍVNI MLADÍ SLOVENSKA Bratislavský 0,0 € N
2015-2-SK02-KA205-000558 More woman in IT AJ Ty v IT Bratislavský 0,0 € N
2015-2-SK02-KA205-000623 Education for Everyone NS Rajens Trenčiansky 0,0 € N
2015-2-SK02-KA205-000590 Codes Create Prototypes Kolektív pre rozvoj mladých vedcov Bratislavský 0,0 € N

KA2 - Strategické partnerstvá



Číslo projektu Názov projektu Žiadateľ Kraj
Rozhodnutie 

Výberovej 

komisie 

Schválený finančný 

príspevok
Popis podporeného projektu

2015-2-SK02-KA347-000618

Hovorme viac - 

participácia mládeže a 

medzirezortná 

spolupráca

ZDRUŽENIE 

INFORMAČNÝCH A 

PORADENSKÝCH 

CENTIER MLADÝCH V 

SLOVENSKEJ 

REPUBLIKE

Trenčiansky A 33 480,0 €

Mládežnícka organizácia ZIPCeM, zastrešujúca 11 členských ICM, ktorá je zároveň koordinátorom Národnej pracovnej skupiny 

pre štruktúrovaný dialóg (ŠD) v SR, predkladá projekt "Hovorme viac", ktorý svojou filozofiou, zameraním a cieľmi má ambíciu 

stať sa pokračovaním aktuálne prebiehajúceho projektu "Chceme zmenu!". Tvorcovia projektu reagujú na potreby mládeže a 

odporúčania EÚ, pričom ich cieľom je podnietenie medzirezortnej spolupráce v oblasti mládežníckej politiky, ktorá by sa stala 

tradíciou, a vytvorenie systému/platformy a podmienok na stretávanie a dialóg zainteresovaných strán - zástupcov rezortov, 

mladých ľudí a expertov na jednotlivé témy.Projekt počíta so zapojením MĽSNP (geografické a ekonomické prekážky), 

Youthpass nebude využitý. Hlavné témy, ktorých sa projekt týka, sú: Mládež, Občianstvo EÚ, povedomie o EÚ a demokracia. 

Hlavné diskutované témy - zdravie, zamestnanosť a vzdelávanie a rozvoj potenciálu mladých ľudí - sú témy, ktoré sa priamo 

týkajú už teraz pripravovaného predsedníctva EÚ spolu s Holandskom a Maltou. Plánovaným výsledkom projektu sú 

odporúčania pre prax a návrhy implementácie do mládežnícej politiky na všetkých úrovniach, ktoré by mali synergicky 

dopĺňať Národný projekt ŠD

2015-2-SK02-KA347-000570 Spoza brány k politikom silnejší-slabším Trenčiansky N 0,0 €

2015-2-SK02-KA347-000600
TRY - Taking 

Responsibility for Youth

Rada mládeže 

Žilinského kraja
Žilinský N 0,0 €

2015-2-SK02-KA347-000605 Politika mladých
Informačné centrum 

mladých Topolčany
Nitriansky N 0,0 €

2015-2-SK02-KA347-000575 Stretnutie 300
Rómsky vzdelávací 

spolok
Bratislavský N 0,0 €

2015-2-SK02-KA347-000612 Líderský talent
Informačné Centrum 

Mladých Partizánske
Trenčiansky N 0,0 €

2015-2-SK02-KA347-000626 Zapoj sa ICM Považská Bystrica Trenčiansky N 0,0 €

2015-2-SK02-KA347-000624 Je to aj o nás
ICM Hanušovce nad 

Topľou
Prešovský N 0,0 €

2015-2-SK02-KA347-000628

EU Summer School: 

European Identity at 

the Crossroad 

UNIVERZITA SV CYRILA 

A METODA V TRNAVE
Trnavský N 0,0 €

2015-2-SK02-KA347-000630
European Dreams From 

EaST
Radosť detí Košický N 0,0 €

2015-2-SK02-KA347-000584 Ostaň doma 
Informačne centrum 

mladých
Trenčiansky N 0,0 €

KA3 - Podpora reformy politiky


