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2015-1-SK02-KA105-000514 A.D.E.L. - Association for Development, Education and Labour
Know Your Rights - Use 

Your Rights
Prešovský A 14 850 €

Projekt, ktorý predkladá n.o. A.D.E.L je 6-dennou mládežníckou výmenou, kde sa účastníci zo 7 krajín dozvedia o ich európskych 

spotrebiteľských právach a nasmeruje ich na správne miesta, kde môžu požiadať o radu či pomoc v prípade svojich otázok a 

problémov pri uplatňovaní reklamácií. Výmena poskytne rôznorodý program plný diskusií a workshopov o témach týkajúcich sa 

ochrany spotrebiteľa v EU, jeho právach, nekalých obchodných praktikách, neprijateľných zmluvných podmienkach a zárukách. 

Aktivity prebehnú v auguste v Nízkych Tatrách za účasti 35 mladých ľudí .

2015-1-SK02-KA105-000505 Pimpimpáré uzitoćné využitie voľného času pre deti Live Green! Nitriansky A 10 608 €
Projekt mládežníckej výmeny, ktorej sa zúčastnia účastníci z EE, ES a CZ. Výmena má trvať 9 dní, témou je ekológia, zdravý životný 

štýl a druhy životného štýlu.

2015-1-SK02-KA105-000475 Kultúrne centrum AKTIVITY, o.z. Jump in for health Trenčiansky A 12 650 €
Tento projekt mládežníckej výmeny, ktorý sa bude konať v Trenčíne na Slovensku od 16. do 23. augusta 2015, bude hostiť 29 

účastníkov zo Slovenska, Rumunska, Litvy a Bulharska. Projekt je iniciatívou skupiny mladých ľudí, ktorí by sa chceli dozvedieť viac 

o tom, ako viesť zdravý, vyvážený životný štýl, aby sa aktívne starali sa o svoje zdravie.

2015-1-SK02-KA105-000447 Mladiinfo Slovensko Raise your V.O.I.C.E. 2 Bratislavský A 12 420 €

Cieľom projektu je prostredníctvom zvýšenia mediálnej gramotnosti zvýšiť povedomie o situácii marginalizovaných spoločenstiev 

v krajinách účastníkov. Účastníci by si mali rozvinúť zručnosti a vedomosti, ktoré by mohli viesť aj k ich lepšej uplatniteľnosti na 

trhu prace. Projektu sa zúčastní 30 mladých ľudí zo Slovenska, Macedónska, Talianska, Chorvátska a Španielska. 

2015-1-SK02-KA105-000484 Cardio Youngs Photo in your Life Bratislavský A 16 900 €

Projekt predkladá neformálna skupina, ktorá sa sformovala na aktivitách realizovaných Klubom Detskej nádeje pre deti s 

kardiologickými ochoreniami. Predkladaný projekt je multilaterálna ml. výmena (SK-9, CZ-9, PL-9, AU-9), ktorá je zameraná na 

fotografovanie, virtuálne správanie, média a sebaprezentovanie

sa na internete. Aktivity projektu: rolové hry, diskusie, workshopy na témy ako: internet - priateľ alebo nepriateľ?, pracovné 

pohovory a virtuálne správanie, média a my, fotografia ako umenie a pod.

2015-1-SK02-KA105-000482 Tak, n.o.
Vojnová sekera 2 "The 

Hatchet II"
Košický A 26 810 €

Vojnová sekera 2 "The Hatchet II" je pokračovaním projektu s názvom Vojnová sekera (o Slovensko-Maďarských vzťahoch), ktorý 

je venovaný mladým ľuďom, ktorým záleží na mierovej a tolerantnej budúcnosti Európy a jej susedných krajín. Viac ako 50 

mladých ľudí sa stretne počas 8 dní na Slovensku, aby zdieľali mier a toleranciu, ale tiež diskutovali o nedávnych udalostiach v 

Európe. Program bude zahŕňať

fotografickú dokumentáciu vojny a pocitov ľudí zasiahnutých vojnou z pohľadu účastníkov projektu v priebehu histórie: Súčasné 

dejiny, stredovek a starovek. Cieľom týchto aktivít je šírenie názoru mladých ľudí z rôznych Európskych krajín a susedstva: 

Arménsko, Gruzínsko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko, Turecko a Ukrajina. 

2015-1-SK02-KA105-000455 Youth Empowerment in a European Society Don´t be a couch potato Prešovský A 11 775 €

 Projekt sa zameriava sa na obohacovanie mládeže v oblasti zdravého a aktívneho životného štýlu a činností spojených do 

občianskej angažovanosti prostredníctvom športu, zdravotnej gramotnosti, kultúry. Zahŕňa 25 mladých ľudí so Slovenska, Srbska, 

Turecka, Cypru a Arménska s cieľom zvýšiť ich znalosti o zdravom a aktívnom životnom štýle, pohybových aktivitách, ktoré možno 

urobiť miesto strácania času pomocou počítača a "stretnutie" na sociálnych sieťach. Mládežnícka výmena sa bude konať od 1. do 

8. augusta 2015 v Ružomberku.

2015-1-SK02-KA105-000479 Youth leaders of RCM Hidden beauty of graffiti Košický A 18 800 €

Projektu medzinárodnej mládežníckej výmeny Hidden beauty of grafity sa zúčastní 43 mladých ľudí z 8 ich krajín Európy: 

Belgicko, Fínsko, Grécko, Lichtenštajnsko, Španielsko, Taliansko,

Švédsko, Slovensko. Projekt sa uskutoční v ŠvP Kysak v termíne 20.7-27.7.2015. Účastníci budú mladí ľudia so záujmom o získanie 

nových vedomostí o grafity, so záujmom o umenie ako také, aktívnych so záujmom o dianie okolo seba a o kultúrne hodnoty 

doma aj v Európe. Zmyslom bude dať príležitosť kreativite mladých, vzájomné inšpirovanie sa a rozvinutie skrytého potenciálu v 

mladých ľuďoch.

Účastníkmi budú aj mladí ľudia s nedostatkom príležitostí, ktorí čelia prekážkam ekonomickým, geografickým aj zdravotným.

2015-1-SK02-KA105-000493 Nadácia Baden-Powella
A Healthy World Starts 

With Us
Banskobystrický A 16 485 €

Projekt predkladaný Nadáciou Baden-Powella je zameraný na globálne témy - zvyšovanie environmentálneho povedomia 

mládeže, zdravý životný štýl. Cieľom je zvýšiť iniciatívu v oblasti ekológie a zorganizovať ECO-deň v Banskej Štiavnici. Mládežníckej 

výmeny sa zúčastní 33 účastníkov zo Slovenska, Gruzínska, Ukrajiny a Česka v období od 28.7. do 5.8.2015.

KA1 - Mládežnícke výmeny



2015-1-SK02-KA105-000462 Nadácia Krajina harmónie Embrace diversity Žilinský A 22 120 €

Predložený projekt Nadácie krajiny harmónie je mládežníckou výmenou pre 45 mladých ľudí vo veku 16-25 rokov zo Slovenska, 

Českej republiky, Poľska, Nemecka, Portugalska, Grécka, Malty a Talianska. Hlavným cieľom výmeny je vytvárať rovnaké 

príležitosti nielen

pre "bežných" mladých ľudí, ale predovšetkým pre mladých ľudí s nedostatkom príležitostí, špeciálnym, telesným či mentálnym 

postihnutým, v rámci zaradenia sa do bežného života a aktivít v miestnej komunite. Aktivity projektu budú prebiehať od 27.8. do 

5.9.2015. 

2015-1-SK02-KA105-000496 Dorkas
Common features of 

European cultures
Prešovský A 27 480 €

 Projekt multilaterálnej mládežníckej výmeny podáva neformálna skupina Dorkas pozostávajúca zo šiestich mladých ľudí rusínskej 

národnosti vo veku 15-17 rokov. Do projektu sú zapojené krajiny Macedónsko, Rumunsko, Bulharsko a Estónsko. Účastníci 

projektu pochádzajú z odľahlých obcí týchto krajín. Projekt pozostáva zo spoločných aktivít mladých ľudí z národnostných menšín 

a mladých ľudí z majority. Ich cieľom bude prezentovať a porovnávať aké možnosti majú mladí ľudia patriaci k národnostných 

menšinám v jednotlivých krajinách. Cieľom projektu bude podpora myšlienky tolerancie, precvičovanie si efektívnej techniky pre 

riešenie problémov a rozvíjanie komunikačných zručností pri riešení konfliktov. Projektu bude prispievať k sociálnemu začleneniu 

mládeže so špeciálnymi potrebami a poskytne im príležitosť na osobnostný rozvoj a využitie ich vlastného potenciálu 

prostredníctvom kultúry a umenia. Aktivity sa budú konať od 22.6 do 29.6.2015 na Zemplínskej Šírave.

2015-1-SK02-KA105-000501 Súkromné centrum voľného času, Radvanská 1, Banska Bystrica Hľadajme k sebe cesty Banskobystrický A 9 690 €

Projekt súkromného CVČ z Banskej Bystrice predstavuje mládežnícku výmenu (Slovensko, Česká

republika a Španielsko) pre tvorivé využitie hudby na vytváranie atmosféry tolerancie, inklúzie a prekonávania

predsudkov a bariér u mládeže. Aktivít, ktoré sa budú konať od 10.8. do 14.8.2015 v Banskej Bystrici a zúčastní sa ich 28 mladých 

ľudí. Cieľom projektu je vytvoriť nástroj na princípe muzikoterapie slúžiaci na inklúziu

zraniteľných skupín mládeže. 

2015-1-SK02-KA105-000461 Karina Kobesová Vtancuj medzi nás Bratislavský A 25 500 €

Projekt mládežníckej bilaterálnej výmeny podáva neformálna skupina a bude realizovaný na Slovensku. Na projekte bude 

spolupracovať 46 mladých ľudí a 4 vedúci skupín z dvoch neformálnych tanečných skupín, jedna z Poľskej republiky a druhá zo 

Slovenska. Trvanie výmeny bude od 14.8. do 24.8.2015 v blízkosti mesta Žilina. Nosnou témou výmeny je rovnosť príležitostí pre 

všetky sociálne skupiny.

2015-1-SK02-KA105-000486 Slovenský skauting, Východoslovenská oblasť OWLish 2015 Košický A 10 490 €

OWLish 2015 je medzinárodná mládežnícka výmena organizovaná Slovenským skautingom. Aktivít projektu sa zúčastní 27 

mladých ľudí zo Slovenska a Českej republiky. Výmena sa uskutoční v dňoch od 27.7. do 5.8.2015 v Bajerovciach. Hlavnými cieľmi 

sú rozšírenie skúseností, medzinárodná spolupráca, participácia, práca s mládežou, zlepšenie kultúrneho povedomia, získanie 

kompetencií v rámci organizácie mládežníckych podujatí a ďalších, ktoré v konečnom dôsledku skvalitnia prácu s mladými v 

domovských organizáciách a zlepšia postavenie účastníkov na trhu práce. 

2015-1-SK02-KA105-000499
Združenie občanov pre rozvoj aktivít mesta Detva "Aktívne 

mesto"

Raising the voices 

against the Corruption
Banskobystrický A 9 464 €

OZ Aktívne mesto z Detvy pripravilo projekt medzinárodnej mládežníckej výmeny s tematikou korupčného správania, ktorej 

cieľom bude na toto správanie a jeho dôsledky poukázať. Zároveň budú účastníci hľadať spôsoby ako spoločne proti korupcii 

bojovať. Projekt vznikol na návrh mladých ľudí , ktorí sa podieľali na jeho príprave, pretože sa stretávajú s korupciou vo svojom 

okolí a nechcú sa nečinne prizerať. Aktivít v dňoch 1.8. až 8.8.2015 sa zúčastní 21 mladých ľudí zo Slovenska, Českej republiky, 

Poľska a Španielska.

2015-1-SK02-KA105-000468 Informal group CESTA Po vlastnej ceste Žilinský A 8 750 €

Projekt mládežníckej výmeny neformálnej skupiny zo Slovenska a neziskovej organizácie z Česka rieši tému vlastného podnikania 

mladých ľudí. Počas mládežníckej výmeny získa 26 mladých ľudí prehľad o tom, čo obnáša budovanie vlastnej značky, pričom sa 

zamerajú na zachovanie remesiel. Aktivity projektu budú prebiehať od 21.9. do 27.9 v Zaježovej

2015-1-SK02-KA105-000494 Luminosus, n.o. Food Waste - Think Wise Košický A 13 950 €

Projekt predkladá organizácia Luminosus z Veľkých Kapušian, ktorá už má s partnermi z Maďarska a Rumunska predchádzajúce 

skúsenosti s realizáciou spoločných projektov. Hlavnou témou 6 dňovej mládežníckej výmeny je plytvanie potravinami v 

domácnosti a predstavenie možností zachovania udržateľného života na zemi. Jednou z aktivít bude aj príprava spoločnej večere 

so sociálne slabými rodinami v miestnej charite. Projekt sa bude realizovať vo Veľkých Kapušanoch za účasti 45 mladých ľudí a 

vedúcich v dňoch od 12. do 17. októbra 2015.

2015-1-SK02-KA105-000515 WeForYou Koľko jazykov vieš Košický A 6 400 €

Žiadateľ, ako neformálna skupina (WeForYou), si po predchádzajúcich skúsenostiach zo

spolupráce s inými organizáciami, podáva svoj prvý vlastný projekt, ktorý chce realizovať v spolupráci s neformálnou skupinou z 

Maďarska. Ide o mládežnícku výmenu zameranú na tému efektivity učenia sa cudzích jazykov. Žiadateľ vychádza zo zámeru EÚ, 

aby každý mladý človek v Európe ovládal aspoň dva cudzie jazyky. Aktivity projektu budú trvať od 3.7. do 10.7.2015 v Košiciach, 

zúčastní sa ich 20 mladých ľudí.

2015-1-SK02-KA105-000439 ZŠ s MŠ Školská 49
POVEDZME NIE 

RASIZMU V ŠPORTE
Žilinský A 20 673 €

Projekt multilaterálnej mládežníckej výmeny podáva Základná škola v Žiline, zameraná na výuku športu a jazykov. Do výmeny 

budú zapojení stabilní partneri zo Slovenska, Nemecka, Estónska a Francúzska, ktorých medzinárodná spolupráca trvá už štyri 

roky. Témou projektu bude rasizmus v športe. Do projektu bude zapojených 65 účastníkov a konať sa bude od 4.8. do 14.8. 2015

2015-1-SK02-KA105-000463 ELPEgroup Let´s break the barriers Trenčiansky A 18 300 €

Projekt predkladá neformálna skupina z obce Moravské Lieskové, ktorej 2 členky sú účastníčkami Kompraxu. Predložený projekt 

je multilaterálna mládežnícka výmena (LT-5, ES-5, RO-5, ARM-5, TUR-5, SK-5), ktorá je zameraná na tému nezamestnanosti 

mladých ľudí. Aktivity: diskusia s HR manažérom, príprava motivačného listu, príprava podnikateľských zámerov atď. Aktivity sa 

uskutočnia v dňoch 28.8. až 3.9.2015 v Oraviciach.
2015-1-SK02-KA105-000491 umelci v akcii NasTroje Trenčiansky N 0 €



2015-1-SK02-KA105-000443 CARPE DIEM Don´t refuse 2 reuse. Žilinský N 0 €

2015-1-SK02-KA105-000446 TYMIÁN LIFE IN THE WILD Banskobystrický N 0 €

2015-1-SK02-KA105-000500 Mladežnicka organizácia Plusko WifiCS restart Bratislavský N 0 €

2015-1-SK02-KA105-000508 AMAVET ZDRUŽENIE
EASY SCIENCE - HAPPY 

EUROPE
Bratislavský N 0 €

2015-1-SK02-KA105-000497 NS.UP
You can see great nature 

under the sky 
Prešovský N 0 €

2015-1-SK02-KA105-000456 Deep group EKOART Žilinský N 0 €

2015-1-SK02-KA105-000511 MAOi Institut pre Digitálnych Nomadov o.z.
Get to know the team, 

get to know yourself
Prešovský N 0 €

2015-1-SK02-KA105-000445 By-Danube Active Young People Cross the Culture Bratislavský N 0 €

2015-1-SK02-KA105-000425 silnejší-slabśím Malá škola života Trenčiansky N 0 €

2015-1-SK02-KA105-000437 Ružicky

Alternatívne pohybové 

aktivity pre telesne 

postihnutých.

Banskobystrický N 0 €

2015-1-SK02-KA105-000510 Edukácia@Internet Ukážme sa svetu! Trenčiansky N 0 €

2015-1-SK02-KA105-000480 Givers
V zdravom tele zdravý 

duch 
Košický N 0 €

2015-1-SK02-KA105-000460 PJ80
Hodnoty dneška - Values 

today
Košický N 0 €

2015-1-SK02-KA105-000487 EDU 4 U
A sound mind in a sound 

body
Košický N 0 €

2015-1-SK02-KA105-000476 Občianske združenie KERIC
Artistic Youth Creative 

Zone
Žilinský N 0 €

2015-1-SK02-KA105-000459 ŽIVOT V REGIONE, o.z.
Spoločne pre život a 

prácu
Trnavský N 0 €
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2015-1-SK02-KA105-

000489
YMCA na Slovensku Skills for life Žilina A 58 646 €

Skills for life je projekt EDS organizovaný dvomi slovenskými hosťujúcimi organizáciami - YMCA na Slovensku 

a Miestnee združenie YMCA Revúca. Projekt bude prebiehať v dvoch komunitných centrách (Jelšava, 

Liptovskom Mikuláš), ktoré svoju činnosť zameriavajú na prácu s miestnou rómskou populáciou. Jedná sa 

teda o projekt s hlavnými témami: sociálna inklúzia (Rómovia a ďalšie minority) a mládež. Do projektu sú 

zapojené programové krajiny Taliansko, Rakúsko, Francúzsko, Nemecko, Lotyšsko, Španielsko a Bulharsko, 

pričom z každej krajiny príde jeden dobrovoľník. Projekt počíta s účasťou 3 mladých ľudí s nedostatkom 

príležitostí, ktorí trpia sociálnym, ekonomickými a geografickými prekážkami. Dobrovoľnícku aktivitu budú 

vykonávať od septembra 2015 do augusta 2016. Hlavné aktivity budú tvoriť záujmové a rozvojové kluby, 

zapojenie sa do širšej komunity (školy, športové kluby a i.), zimný a letný tábor, príprava vlastného projektu a 

ponuka vlastných aktivít, kde môžu uplatniť svoje schopnosti. 

2015-1-SK02-KA105-

000433

Centrum voľného 

času

Práca s deťmi a 

mládežou v Centre 

voľného času

Prešovský A 23 331 €

Projekt predkladá CVČ v Starej Ľubovni. Cieľovou skupinou pre ich činnosť sú deti a mládež vo veku od 6 do 

30 rokov. Svoju činnosť orientujú na oblasti kultúra, šport, environmentálna činnosť, umenie, sociálna 

činnosť a turistika prostredníctvom aktivít pre mládež, deti a ich rodičov. Ich činnosť je organizovaná 

prostredníctvom klubov, záujmových skupín, neformálnych skupín, stretnutí a väčších spoločenských aktivít. 

Od októbra 2015 do augusta 2016 plánujú hosťovať 3 dobrovoľníkov zo Španielska, Nemecka a Chorvátska, 

ktorí budú participovať na týchto činnostiach.

2015-1-SK02-KA105-

000458

Ekumenická rada 

cirkví v SR

Acquisition of social 

skills and 

competences of 

youngsters for future 

implementation in 

society  

Bratislavský A 86 408 €

EDS organizácia EKUMENA bude realizovať projekt koordinujúci 10 dobrovoľníkov z

Nemecka, Írska, Talianska, Grécka, Maďarska a Slovinska, jeden dobrovoľník bude z Ukrajiny.

Do projektu sú zapojené hosťujúce organizácie: Betánia, Nadácia Krajina harmónie, Bilingválne gymnázium C. 

S. Lewisa, Lepší svet n.o., Fakulta prírodných vied UK a Ulita. Tieto organizácie sa venujú vo veľkej miere práci 

so zraniteľnými skupinami detí, mládeži, hendikepovaným a seniorom. Dobrovoľníci si zlepšia zručnosti v 

oblasti jazykovej, komunikácie s ľuďmi a interkultúrneho učenia. Aktivity dobrovoľníkov sú pomerne bohaté a 

slúžia k nadobudnutiu nových zručností a zdatností dobrovoľníkov pre ich ďalší osobnostný a profesionálny 

rozvoj. Aktivity budú prebiehať od augusta a septembra 2015 do júla 2016.

2015-1-SK02-KA105-

000488

Záhrada - Centrum 

nezávislej kultúry

Learning How to 

Grow in Garden
Banskobystrický A 14 432 €

Projekt EDS predpokladá hosťovanie dvoch dobrovoľníkov (1 z Francúzska, 1 z Talianska) v

občianskom združení Záhrada - centrum nezávislej kultúry. Aktivity projektu budú prebiehať v priebehu roku 

2015 a 2016. Dobrovoľníci sa budú môcť podieľať na aktivitách kultúrneho centra, ale aj realizovať svoje 

vlastné nápady a aktivity.

KA1 - Európska dobrovoľnícka služba



2015-1-SK02-KA105-

000448

Pospolitost pre 

harmonický život

Sustainable lifestyle 

and Permaculture
Banskobystrický A 8 208 €

Dobrovoľník z Rumunska sa zúčastní Európskej dobrovoľníckej služby v Zaježovej. Projekt je realizovaný 

organizáciou Pospolitosť pre harmonický život. Dobrovoľník bude žiť na farme spolu s ďalšími zahraničnými 

dobrovoľníkmi, ktorí tu už taktiež vykonávajú aktivity podporené z programu a ich aktivity smerujú k 

udržateľnosti pre turistických návštevníkov. Dobrovoľníci na farme žijú nízkonákladovým alternatívnym 

spôsobom života, pričom sa učia vyrábať si vlastné potraviny, odev a iné veci potrebné k životu. Aktivity budú 

prebiehať od júna 2015 do mája 2016.

2015-1-SK02-KA105-

000457

Spoločnost na pomoc 

osobám s autizmom
Sun for inclusion Bratislavský A 10 168 €

Projekt predkladá skúsená organizácia SPOSA, v projekte budú hosťovať počas krátkodobej EDS 15 

dobrovoľníci z Arménska, Gruzínska, Moldavy, Ruska, Litvy a Nemecka. Dobrovoľníci majú byť zapojení do 

letného tábora, ktorý je pripravený pre osoby trpiace autizmom a pre ich rodičov. Ciele projektu sú 

nasledovné: podporovať neformálne vzdelávanie u osôb so zdravotným znevýhodnením, objasniť problémy 

ľudí s nedostatkom príležitostí, otázky ich integrácie a prispieť k riešeniu týchto problémov, podporovať 

interkultúrnu

výmenu. Krátkodobá EDS sa bude konať od 11.7. do 25.7.2015, v obci Terchová. Prvý týždeň bude prebiehať 

príprava tábora a druhý týždeň bude prebiehať samotný tábor, kde dobrovoľníci budú aktívne zapojení do 

všetkých aktivít.

2015-1-SK02-KA105-

000451

V.I.A.C. - Institut pre 

podporu a rozvoj 

mladeze

I´m volunteer, nice 

to meet you!
Žilinský A 16 501 €

V rámci schváleného projektu budú v regióne Orava hosťovaní celkovo 2 dobrovoľníci z Rumunska a 

Portugalska. Projekt je zameraný na búranie predsudkov a stereotypov k cudzincom v regióne Orava zo 

strany mladých ľudí. Súčasne má realizovaná dobrovoľnícka služba smerovať k tomu, aby mladí ľudia z Oravy 

mali väčší záujem o projekty Európskej mobility. Dobrovoľníci sa budú podieľať na aktivitách zabezpečujúcich 

fungovanie kancelárie hostiteľskej organizácie, podieľanie sa bežných aktivitách organizácie, zabezpečovanie 

aktivít v centre voľného času (kreatívne workshopy), treťou oblasťou, ktorú bude zabezpečovanie jazykových 

hodín v partnerskej škole. Aktivity budú prebiehať od septembra 2015 do augusta 2016.

2015-1-SK02-KA105-

000452

V.I.A.C. - Institut pre 

podporu a rozvoj 

mladeze

Work with pure 

children and disable 

youth in Azerbaijan

Žilinský A 2 539 €

Predkladaná Európska dobrovoľnícka služba slovenskej dobrovoľníčky, ktorú vysiela OZ Viac z

Oravy bude prebiehať od mája 2015 do septembra 2015 v Azerbajdžane. Dobrovoľníčka bude v 

mládežníckom centre v Baku, kde bude sprostredkovať deťom a mladým v centre kvalitné vzdelanie a iné 

kreatívne aktivity za účelom zlepšenia ich šancí uplatniť sa na trhu práce a tiež učiť ich ako tráviť svoj voľný 

čas správnym a hodnotným spôsobom. Okrem zmienených aktivít projekt napomôže rozvinutiu solidarity, 

vzájomnej tolerancie a porozumenia medzi rôznymi kultúrami, náboženstvami za účelom posilnenie 

Východného partnerstva.

2015-1-SK02-KA105-

000449

Nadácia Baden-

Powella

Štiavnica pre 

dobrovoľníkov, 

dobrovoľníci pre 

Štiavnicu

Banskobystrický A 42 627 €

Nadácia Baden-Powella predkladajúca projekt je skúsená organizácia, ktorá pracuje s dobrovoľníkmi od roku 

2005. V projekte ide najmä o podporu občianskeho aktivizmu, rozvoj turizmu a tým aj zamestnanosti na 

miestnej a regionálnej úrovni, ďalšie napredovanie práce s mládežou, rozvoj environmentálneho myslenia. 

Prínosom bude aj interkultúrny rozmer projektu. Aktivity budú v Banskej Štiavnici vykonávať celkovo šiesti 

dobrovoľníci z Českej republiky, Maďarska, Ukrajiny a Gruzínska Títo mladí ľudia spadajú do kategórie 

mladých ľudí nedostatkom príležitostí. Aktivity projektu budú prebiehať v priebehu rokov 2015 až 2017.



2015-1-SK02-KA105-

000478
CirKusKus Social Circus Bratislavský A 12 611 €

Organizácia CirKus-Kus predkladá projekt EDS ako hostiteľská organizácia 2 dlhodobých dobrovoľníkov z 

Talianska a Veľkej Británie v priebehu roka 2015 a 2016. Aktivity projektu budú prebiehať prevažne v 

Bratislave. Cieľovou skupinou bude mládež a rodiny s malými deťmi. Žiadateľ sa vo svojej činnosti zameriava 

na sociálnu inklúziu mladých ľudí z nedostatkom príležitostí z detských domovov, rómskych komunít, slabého 

sociálneho prostredia a pod. formou pohybových aktivít nového cirkusu. Náplňou služby dobrovoľníkov bude 

asistencia pri cirkusových tréningoch a sprievodných podujatiach organizátora.

2015-1-SK02-KA105-

000467
Človek v tísni, o.p.s.

Raw Insight into 

Social Exclusion
Prešovský A 34 442 €

Organizácia Člověk v tísni sa v rámci svojej misie a činnosti zameriava na sociálnu integráciu zraniteľných 

skupín v spoločnosti a podporu ľudských práv na Slovensku a vo svete. V rámci projektu organizácia plánuje 

hosťovať 4 dobrovoľníkov zo Španielska a Ukrajiny). Všetci dobrovoľníci budú pracovať predovšetkým priamo 

s obyvateľmi vylúčených lokalít a v malej miere sa budú podieľať na podporných organizačných aktivitách v 

sídle organizácie. Projekt má prispieť k znižovaniu sociálneho vylúčenia, podporí všetkých zapojených v 

rozvoji sociálnych kompetencií a zručností a pomôže rozbehnúť oblasť medializácie a získavania zdrojov na 

aktivity organizácie. Prebiehať bude v období od mája 2015 do apríla 2016.

2015-1-SK02-KA105-

000465

Spoločenstvo 

evanjelickej mládeže-

oblastné centrum

Mosty priateľstva Žilinský A 15 255 €

Projekt Mosty priateľstva je projekt, medzi Spoločenstvom evanjelickej mládeže a partnerskou mládežníckou 

organizáciou CVJM Gesamtverband in Deutschland / YMCA Germany. Tento projekt má za cieľ porozumieť 

mladým ľuďom, ktorý žijú v inej krajine a prostredníctvom toho vytvárať nové priateľstvá na báze osobných 

vzťahov. Dvaja dobrovoľníci budú vykonávať aktivity v združení SEM Dolný Kubín a v rámci regiónu budú 

dobrovoľníci zapojení do práce s mladými v komunitách v danom regióne, do prípravy spoločných stretnutí 

miestnych komunít v rámci regiónu, rôznych diskusií, či  regionálnych mládežníckych podujatí SEM. 

Dobrovoľníci sa zapoja aj v rámci celoslovenského pôsobenia organizácie pri vytváraní aktivít ako je 

organizovanie mládežníckeho festivalu SEMFEST2015, organizovanie Celoslovenskej športovej olympiády 

SEM, alebo mládežníckej konferencie SEM. Aktivity projektu budú prebiehať od septembra 2015 do júla 

2016.

2015-1-SK02-KA105-

000526
Centaurus o.z. Po stopách minulosti Banskobystrický A 37 319 €

Projekt "Po stopách minulosti" predkladá občianske združenie Centaurus, ktoré sa zameriava najmä na 

podporu zachovania kultúrno-historického dedičstva, prírodných hodnôt a tradícií v regióne, a to 

prostredníctvom rôznych aktivít a foriem umenia. V projekte bude hosťovať 7 dobrovoľníkov z Lotyšska, 

Srbsko a Gruzínsko, aktivity projektu budú prebiehať od júna 2015 do mája 2016. Cieľom projektu je zvýšiť 

viditeľnosť a turistický ruch regiónu prostredníctvom záchrany kultúrnej pamiatky, propagovať spoločnú 

európsku históriu a neformálne učenie prostredníctvom umenia a tradičných remesiel, zlepšiť digitálne 

zručnosti, organizačné schopnosti, projektové myslenie a podnikavosť dobrovoľníkov, environmentálne 

povedomie a zdravý životný štýl. 

2015-1-SK02-KA105-

000464
Mladiinfo Slovensko

Change Your 

Footprint!
Bratislavský A 28 542 €

Projekt predkladá organizácia Mladiinfo SK. V projekte budú vykonávať aktivity dobrovoľníci z Gruzínska, 

Ukrajiny a Litvy. Projekt je zložený z troch aktivít a to mládežníckej výmeny, krátkodobej a dlhodobá EDS. 

Témou projektu je životné prostredie. Cieľom projektu je rozvoj kompetencií mladých ľudí pre lepší život, 

zistiť viac informácií o znečistení životného prostredia a ako žiť viac v súlade v prírodou. Výmena je zameraná 

najmä na zvyšovanie povedomia o znečistení ŽP a ako riešiť tento problém kreatívnym spôsobom. Na konci 

výmeny budú účastníci výmeny vyzvaní k tomu, aby pripravili aktivity pre skupinovú krátkodobú EDS 10 

dobrovoľníkov. Mladiinfo zároveň vyšle jedného dobrovoľníka na dlhodobú EDS do Gruzínska, ktorá bude 

pokračovaním v téme výmeny. Projekt bude prebiehať od septembra 2015 do augusta 2016.



2015-1-SK02-KA105-

000516

A4 - Asociacia 

zdruzeni pre sucasnu 

kulturu

Space for culture 

2015
Bratislavský A 16 501 €

Poslaním projektu organizácie A4  je dlhodobá podpora inovačnej umeleckej tvorby,

prezentácie a vzdelávania v oblasti súčasného divadla, tanca, hudby, filmu, vizuálnej kultúry a umenia nových 

médií. Multikultúrny charakter projektu Priestor pre kultúru 2015 prispeje k rozvoju miestnej scény a obohatí 

existujúcu komunitu. Hosťovaní budú dvaja dobrovoľníci, v období od septembra 2015 do augusta 2016. 

Dobrovoľníci sa stanú súčasťou kultúrnej platformy, ktorá im dá príležitosť zdieľať ich schopnosti a 

skúsenosti.

2015-1-SK02-KA105-

000490

Spoločenstvo 

evanjelickej mládeže-

OCSEMPuchov

Pridáš sa? Trenčiansky A 31 654 €

Projekt predstavuje dlhodobú EDS dobrovoľníkov z Nemecka a Bieloruska, po dvoch účastníkoch dva roky po 

sebe. Dôraz projektu je na zmysluplné využívanie voľného času mladými ľuďmi a osobnostný rozvoj. Pridanou 

hodnotou projektu by malo byť vytváranie medzinárodných mostov medzi dobrovoľníkmi z iných krajín.  V 

tomto projekte sa chce organizácia zamerať na aktívnejšie zapojenie mladých ľudí do aktivít miestnej 

komunity a propagácie EÚ a zdravého životného štýlu. Aktivity projektu budú prebiehať od augusta 2015 do 

augusta 2017.

2015-1-SK02-KA105-

000503

Spoločnosť na pomoc 

osobám s autizmom

Explore "another 

world" with EVS
Bratislavský A 25 464 €

Projekt bude realizovať organizácia SPOSA, ktorá má dlhodobé skúsenosti s prácou s autistickými deťmi. V 

projekte budú dobrovoľníci asistovať profesionálnym pracovníkom pri terapii s autistickými deťmi, asistovať 

pri ich sebaobslužných činnostiach, v škole na vyučovaní, vytvárať programy pre voľný čas a pod, pričom 

cieľom bude umožniť mladým ľuďom objavovať novú kultúru, nové pracovné metódy, získať hodnotné 

zručnosti pre ich osobnostný a profesionálny rozvoj, získať poznatky o integrácii znevýhodnených ľudí do 

spoločnosti, búrať predsudky a presadzovať ľudské práva pre všetkých. Zúčastnia sa ho traja dobrovoľníci z 

Nemecka, Arménska a Francúzska. Aktivity budú prebiehať od septembra 2015 do októbra 2016.

2015-1-SK02-KA105-

000472
Eko-osada o.z.

Ako postaviť dom 

bez peňazí
Trnavský A 7 042 €

Skúsený žiadateľ projektu EKO-osada plánuje krátkodobú skupinovú EDS v spolupráci so zahraničnými 

partnermi z Českej republiky, Francúzska a Poľska pre 12 účastníkov. Aktivity budú zamerané na trvalo 

udržateľný život a riešenie problematiky bývania mladých ľudí prírodným

staviteľstvom prostredníctvom neformálneho vzdelávania s ohľadom na dopad na miestnu komunitu.

Projekt podporuje a prehlbuje tímovú prácu mladých ľudí a interkultúrny dialóg. Aktivity budú prebiehať od 

6.6. do 20.6. 2015.

2015-1-SK02-KA105-

000454

Občianske združenie 

STOPY

Time For Personality 

Mobility
Žilinský A 46 394 €

Projekt predkladá OZ Stopy spoločne so svojimi partnermi z Ukrajiny, Čiech, Španielska, Poľska a

Estónska. Žiadosť v sebe zahŕňa krátkodobú EDS (3 dobrovoľníci), dlhodobú EDS s partnerskou krajinou (1 

dobrovoľník), dlhodobú EDS s programovými krajinami (4 dobrovoľníci). Projekt má ambíciu pripraviť 

mladých ľudí na budúcnosť a podporiť celkový rast ich osobnosti. Projekt chce  tiež ponúknuť pomocnú ruku 

mladým znevýhodneným ľuďom tým, že im ponúkne priestor a aktivity na sebarealizáciu, osobnostný rast a 

zmenu hodnôt. Aktivity EDS budú prebiehať od júla 2015 do augusta 2016.



2015-1-SK02-KA105-

000513
Združenie Slatinka

Volunteers for 

Slatinka
Banskobystrický N 0 €



Číslo projektu Žiadateľ Názov projektu Kraj

Rozhodnutie 

Výberovej 

komisie 

Schválený 

finančný 

príspevok

Popis podporeného projektu

2015-1-SK02-KA105-

000525
Ako doma Slovensko Make Audience Listen Bratislavský A 21 595 €

Školenia pre mládežníckych pracovníkov sa má zúčastniť 30 

mládežníckych pracovníkov z 8 programových a partnerských krajín - 

Slovensko, Španielsko, Česká republika, Bulharsko, Rumunsko, Slovinsko, 

Turecko, Macedónsko. Školenie bude prebiehať od 12.7. do 18.7.2015. 

Cieľmi školenia sú zvyšovanie kvality práce mládežníckych pracovníkov v 

konflikt manažmente a v riešení krízových situácií, získanie nových 

nástrojov na zapájanie znevýhodnených mladých ľudí, získanie 

schopnosti identifikovať potreby komunity a byť schopný vytvárať 

aktivity na posilnenie komunity, zvýšiť počet účastníkov, ktorí môžu 

žiadať o podporu z programu E+.

2015-1-SK02-KA105-

000469
Centrum pre interkultúrny dialóg GOING INTERNATIONAL Bratislavský A 20 065 €

Projekt má za cieľ uskutočnenie 5-dňového školenia pre 25 pracovníkov 

s mládežou, mládežníckych lídrov a projektových manažérov, ktoré 

umožní prenos know-how expertov v oblasti medzinárodnej spolupráce. 

Partnermi projektu sú 4 krajiny susediace s EÚ (Turecko, Albánsko, 

Azerbajdžan, Gruzínsko). Projekt kladie dôraz najmä na: príležitosti, 

výzvy, výhody a stratégie medzinárodnej spolupráce v práci s mládežou, 

manažment medzinárodných projektov a práca s dobrovoľníkmi

z iných krajín, financovanie medzinárodných aktivít prostredníctvom 

programu Erasmus+ a ďalších zdrojov EÚ. Aktivity budú prebiehať od 

28.6. do 2.7.2015.

2015-1-SK02-KA105-

000509
Preles Heartcore Žilinský A 17 005 €

Projekt predkladá občianske združenie zo Žiliny, ktoré sa primárne 

zaoberá zážitkovým vzdelávaním. Predkladaný projekt je školenie (CZ-3, 

AU-2, BE-3, HU-2, RO-3, UK-3, IT-2, GR-3, SK-3, Izrael-3), ktorého cieľom 

je prostredníctvom metódy Council podporiť osobnostný rozvoj 

pracovníkov s mládežou a cez nich aj mladých ľudí. Účastníci sa na 

školení majú naučiť ako využívať túto metódu na riešenie konfliktov a 

zlepšenie komunikácie. Aktivity budú prebiehať v dňoch od 11.8. do 

15.8.2015

KA1 - Vzdelávacie aktivity pre pracovníkov s mládežou



2015-1-SK02-KA105-

000492
Saplinq Peer2Share Košický A 20 095 €

Contakt-making seminár je navrhnutý 8 LGBTQ (lesbian, gay, bisexual, 

transgender and queer)

mládežníckymi organizáciami zo Slovenska, Česka, Slovinska, Nemecka, 

Veľkej Británie, Litvy, Chorvátska a Poľska. Počas 8 dní budú mať 

účastníci možnosť dozvedieť sa niečo nové o partnerských 

organizáciách, rozšíriť možnosti pre spoluprácu, budovať partnerstvo, 

ďalej im bude poskytnutý priestor na výmenu skúseností a príkladov 

dobrej praxe v oblasti LGBTQ. Výstupom projektu by mali byť 

nadviazané partnerstvá, ktoré by viedli k novým projektom v programe 

Erasmus+. Účastníci budú zapojení do všetkých naplánovaných aktivít. 

Na projekte by malo participovať 42 účastníkov z uvedených krajín. 

2015-1-SK02-KA105-

000470
Združenie pre rozvoj osobnosti

Fighting Youth Unemployment and Social 

Exclusion 
Bratislavský A 23 625 €

Projekt predložený žiadateľom Združenie pre rozvoj osobnosti plánuje 

hosťovanie 30 účastníkov z

krajín Azerbajdžan, Albánsko, Arménsko, Gruzínsko, Turecko a Bosna a 

Hercegovina na  medzinárodnom seminári. Ciele projektu sú zamerané 

na riešenie problému nezamestnanosti mladých ľudí, nástroje boja proti 

nezamestnanosti a sociálnej exklúzií, analýza národných a EÚ stratégií 

zameraných na boj proti nezamestnanosti, možnosti medzinárodnej 

mobility a aktivít neformálneho vzdelávania pre kandidátske krajiny a 

krajiny východného partnerstva, zvyšovania kompetencií nevyhnutných 

pre trh práce a podpora podnikavosti mladých ľudí, prezentácia 

príkladov dobrej praxe riešiacich problém nezamestnanosti v kontexte 

rozvoja nových iniciatív v

komunitách, vytvorenie priestoru pre zdieľanie nápadov, zdrojov, 

kontaktov a partnerstiev ako východiská pre budúcu spoluprácu 

zúčastnených krajín.

2015-1-SK02-KA105-

000485
V.I.A.C. - Institut pre podporu a rozvoj mladeze I don´t know what to do Žilinský A 20 000 €

Projekt predkladá OZ V.I.A.C. Jedná sa školenie, do ktorého sú zapojené 

3 organizácie z nasledovných krajín: Slovensko, Chorvátsko a Rumunsko. 

Témou projektu je nezamestnanosť mládeže, pričom tento projekt je 

výstupom zo Seminára on employability, ktorý organizovala NA v 

januári. Cieľom projektu je zlepšiť kompetencie pracovníkov s mládežou 

v tejto oblasti, vymeniť si navzájom skúsenosti. Aktivity projektu sa budú 

realizovať v každej z partnerských organizácií na 5 dní (3 dni+2 dni 

cesta),pričom pôjde o cieľovú skupinu pracovníkov s mládežou a aspoň 1 

mladý nezamestnaný a zúčastní sa ho 15 ľudí. Výstupom z projektu má 

byť publikácia.



2015-1-SK02-KA105-

000483
Občianske združenie KERIC Creative Youth Žilinský A 25 866 €

Organizácia KERIC chce prostredníctvom tohto projektu realizovať 

školenie pre pracovníkov s mládežou, ktorého sa zúčastní 24 mladých 

ľudí zo Slovenska, Talianska, Portugalska, Arménska, Českej republiky a 

Ruska a dve EDS vysielajúce aktivity. Školenie je určené pre pracovníkom 

s mládežou s ktorými má žiadateľ skúsenosti a súčasne s ktorými chce 

ďalej spolupracovať na rôznych ďalších spoločných projektoch. V 

krátkodobej EDS bude vyslaný dobrovoľník s telesným postihnutím do 

Holandska a v druhej dlhodobej EDS bude vyslaní dobrovoľník do 

Talianska. Úlohou EDS aktivít bude rozvíjanie ich osobnostného a 

profesionálneho rozvoja s cieľom nájsť si prácu v budúcnosti, a pomôcť 

ľuďom v miestnej komunite stať sa viac otvorenými a tolerantnými voči 

cudzincom. Aktivity budú pozostávať z podpory miestnej komunity, 

práce s deťmi a mládežou – organizovanie workshopov, prezentácie EDS 

a pod.

2015-1-SK02-KA105-

000474
Saplinq Campaigning for YOUth Košický N 0 €

2015-1-SK02-KA105-

000502
INEX SLOVAKIA Speakers for a Better Future Bratislavský N 0 €

2015-1-SK02-KA105-

000507
KASPIAN

S nízkoprahom naprieč Európou - zvyšovanie 

kompetencií a odbornej prípravy pracovníkov 

s mládežou v rámci nízkoprahových služieb 

na Slovensku

Bratislavský N 0 €

2015-1-SK02-KA105-

000477
STEFANI n.o. Fundraise Your Project Banskobystrický N 0 €

2015-1-SK02-KA105-

000504
EnviroFuture Environmentálne Aktívne Občianstvo Banskobystrický N 0 €

2015-1-SK02-KA105-

000512
Studio Zažitku - Outward Bound Slovensko o.z. First contact Bratislavský N 0 €

2015-1-SK02-KA105-

000436
Mladiinfo Slovensko

Slow & Grow: Youth Rediscovering Solidarity 

and Valuable Livelihood
Bratislavský N 0 €

2015-1-SK02-KA105-

000473
Pro Kalondiensis Active Youth for Strong Europe Banskobystrický N 0 €

2015-1-SK02-KA105-

000435
ACHO - Aktívne chvíle oddychu croSSSect - or all Bratislavský N 0 €

2015-1-SK02-KA105-

000466
STEP - Society for territorial progress Project InComp Košický N 0 €

2015-1-SK02-KA105-

000498

Social Innovation and Entrepreneurship 

Development Association of Slovakia
New skills, higher chances! Trenčiansky N 0 €



Číslo projektu Žiadateľ
Názov 

projektu
Kraj

Schválený 

rozpočet

Vyjadrenie 

VK
Popis podporeného projektu

2015-1-SK02-KA105-

000453
Youth Empowerment in a European Society Youth4Active Prešovský 0 € N

KA1 - Mládežnícke výmeny/ Mobilita pracovníkov s mládežou



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

2015-1-SK02-KA205-000519 Unia nevidiacich a slabozrakých Slovenska Youth Activation - Long Term Ambition Bratislavský 163 773 € A

Projekt Strategického partnerstva predkladá Únia 

nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Partnermi sú 

Asociácia študentov s postihnutím zo Slovinska a 

Platforma dobrovoľníckych centier zo Slovenska. Projekt 

je zameraný na profesionalizáciu práce s mládežou so 

zrakovým postihnutím. Aktivity spočívajú vo vytvorení 

odborných publikácií/ príručiek pre mladých lídrov a 

pracovníkov s mládežou a vo vytvorení, overení a šírení 

systému práce s mládežou so zrakovým postihnutím.

2015-1-SK02-KA205-000521 YMCA MZ NITRA Biofarma- naše zamestnanie, naše poslanie! Nitriansky 59 655 € A

Hlavným cieľom projektu je napomáhať mladým ľuďom 

zo sociálne znevýhodnených, marginalizovaných a 

zdravotne znevýhodnených skupín a dlhodobo 

nezamestnaných v získaní potrebných teoretických a 

praktických zručností a schopností na rýchlejšie a 

efektívnejšie začlenenie sa do pracovného procesu a 

zároveň aj sociálneho a kultúrneho prostredia. Celkovo 

pôjde v projekte o snahu podporiť rovnosť 

znevýhodnených mladých ľudí s ostatnými skupinami 

obyvateľstva a ich začlenenie na trh práce, ale aj do 

sociálneho, občianskeho a kultúrneho života. Projekt 

využije

príležitosti, ktoré ponúka trh práce a potenciál 

slovenského hospodárstva a prispôsobí ich potrebám 

cieľových skupín identifikovaných v projekte.

2015-1-SK02-KA205-000524 Progresit
PROMOTING AND TRAINING SOCIAL ENTREPRENEURSHIP: OPPORTUNITIES FOR 

EMPLOYMENT FOR YOUNG PEOPLE THROUGH NON-FORMAL EDUCATION
Trnavský 0 € N

2015-1-SK02-KA205-000520 Slovenská debatná asociácia Next generation of Debate Trainers Bratislavský 0 € N

2015-1-SK02-KA205-000518 Slovenský skauting

Nové stratégie neformálneho vzdelávania kľúčových a prierezových zručností v 

stredoeurópskom priestore s využitím skautskej metódy v kombinácii s integrovaným 

učením jazyka a obsahu formou výroby a práce s plachetnicou.

Bratislavský 0 € N

KA2 - Strategické partnerstvá



Číslo projektu Žiadateľ Názov projektu Kraj

Rozhodnutie 

Výberovej 

komisie 

Schválený 

finančný 

príspevok

Popis podporeného projektu

2015-1-SK02-KA347-

000481

Informačne centrum 

mladých Topolčany
Všetci za jedného Nitriansky N 0 €

KA3 - Podpora reformy politiky


