
Dotácie v oblasti práce s mládežou

v tematickej oblasti 

Aktuálne priority v práci s mládežou 

v súlade so smernicou č. 48/2021 o dotáciách v oblasti práce s 

mládežou



• Granty a dotácie  Dotácie v oblasti práce s mládežou

https://www.iuventa.sk

Píslušná sekcia na účely 
implementácie dotácií



Cieľ výzvy

Prijímanie žiadostí o dotáciu 
zo štátneho rozpočtu v 

tematickej oblasti Aktuálne 

priority v práci s mládežou v 
súlade s účelom výzvy.



Účel výzvy

A. Podpora sociálnej inklúzie mladých ľudí a prevencia pred sociálno-patologickými javmi 

B. Podpora inklúzie mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením 

C. Rozvojové programy pre mládež a prácu s mládežou

D. Informačné a poradenské služby pre mládež

E. Podpora participácie a dobrovoľníctva mládeže v škole, komunite a spoločnosti

F. Komplexná a zmysluplná post-covidová reintegrácia mládeže

G. Rozvoj kritického myslenia mládeže a prevencia šírenia dezinformácií

H. Zvyšovanie povedomia mládeže v oblasti civilnej ochrany

I. Aktivity zamerané na zmierňovanie dopadov vojnového konfliktu na Ukrajine

Výzva je zameraná na podporu projektov, ktoré sa venujú nasledovným témam:

ŽIADATEĽ SI V RÁMCI SVOJHO PROJEKTU VYBERÁ LEN JEDEN Z VYŠSIE UVEDENÝCH ÚČELOV VÝZVY. 

ŽIADATEĽ MÔŽE V RÁMCI VÝZVY PODAŤ LEN JEDNU PROJEKTOVÚ ŽIADOSŤ.



Aktuálne priority v oblasti práce s mládežou

A, Podpora sociálnej inklúzie mladých ľudí a prevencia pred sociálno-
patologickými javmi 

Vytvárať podmienky pre bezpečné a zmysluplné trávenie voľného času neorganizovanej 
mládeže s dôrazom na mládež v lokalitách s nedostatočnou voľnočasovou infraštruktúrou 
na sídliskách i na vidieku (mládežnícke kluby, nízkoprahové centrá a pod.)

Realizovať aktivity a programy ktoré zasiahnu mladých ľudí v ich prirodzenom prostredí, 
vtiahnu ich do zmysluplného využívania voľného času v bezpečnom prostredí, ukážu im 
možnosti pre ich osobnostný a sociálny rozvoj, participáciu v živote miestnej komunity a 
organizovaných voľnočasových aktivít; 

Poskytnúť mládeži z málo podnetného a finančne nízko príjmového prostredia aktivity a 
programy vo voľnom čase, ktoré im pomôžu rozvíjať svoje kompetencie prostredníctvom 
neformálneho vzdelávania a vytvoria príležitosti pre ich väčšie sociálne začlenenie.



Aktuálne priority v oblasti práce s mládežou

B, Podpora inklúzie mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením 

Vytvárať podmienky pre bezpečné a zmysluplné trávenie voľného času mladých ľudí so 
zdravotným znevýhodnením, zvlášť na ich inklúziu prostredníctvom spoločných aktivít mladých 
ľudí s a bez zdravotného znevýhodnenia.

Realizovať aktivity a programy ktoré zasiahnu mladých ľudí v ich prirodzenom prostredí, vtiahnu 
ich do zmysluplného využívania voľného času v bezpečnom prostredí, ukážu im možnosti pre 
ich osobnostný a sociálny rozvoj, participáciu v živote miestnej komunity a organizovaných 
voľnočasových aktivít.

Poskytnúť mladým ľuďom so zdravotným znevýhodnením aktivity a programy vo voľnom čase, 
ktoré im pomôžu rozvíjať ich kompetencie prostredníctvom neformálneho vzdelávania a vytvoria 
príležitosti pre ich väčšie začlenenie



Realizovať ucelené krátkodobé a strednodobé rozvojové programy pre mladých ľudí na rozvoj 
ich charakteru, osobnostných, sociálnych a profesijných kompetencií, angažovania sa v 
miestnej komunite.

Realizovať ucelené krátkodobé a strednodobé rozvojové programy pre prácu s mládežou 
zamerané na získavanie vedomostí a praktických zručností v oblasti práce s mládežou s 
dôrazom na fundamenty z pedagogiky a psychológie ako aj nové trendy v životoch mladých 
ľudí a prístupy v ich napĺňaní (napr. dobrodružstvo, online priestor).

Spolupracovať pri realizácii rozvojových programov pre mládež a prácu s mládežou s 
partnermi z rôznych sektorov a oblastí (verejná správa a samospráva, mimovládne 
organizácie, podnikatelia) a využívať prvky mentoringu.

Budovať alumni siete absolventov rozvojových programov pre mládež a prácu s mládežou a 
poskytovať jej členom ďalšie rozvojové možnosti.

Aktuálne priority v oblasti práce s mládežou

C, Rozvojové programy pre mládež a prácu s mládežou



Poskytovať všestranné informácie, poradenstvo a pomoc pre mladých ľudí o príležitostiach, 
možnostiach, ponukách, ktoré môžu využívať na rozvoj svojej osobnosti, zručností, zapojenia 
sa o života v miestnej komunite, ako aj v oblasti kariérneho poradenstva

Prevádzkovať linky pomoci a online systémy pre mladých ľudí v ťažkých životných krízových 
situáciách zamerané na psychologickú a sociálnu pomoc.

Realizovať osvetové a informačné kampane a aktivity, ktoré priblížia mladým ľuďom 
dostupnosť a možnosti poradenstva, podpory a pomoci pre zvládanie záťažových životných 
situácií ako aj destigmatizovať potrebu aktívne požiadať o pomoc

Aktuálne priority v oblasti práce s mládežou

D, Informačné a poradenské služby pre mládež



Podporovať vznik, rozvoj, činnosť a aktivity zastupiteľských štruktúr mládeže na úrovni školy, 
samosprávy a spoločnosti (žiacke školské rady, mládežnícke parlamenty, mládežnícke 
organizácie a pod.).

Podporovať rozvoj dobrovoľníckych aktivít mládeže v škole, komunite a spoločnosti, ktoré 
vychádzajú z motivácie mladých ľudí pomáhať a realizovať sa, a ktoré reagujú na skutočné 
odôvodnené potreby druhých.

Podporovať dobrovoľnícke a komunitné aktivity a projekty mládeže, ktoré reagujú na 
súčasné klimatické zmeny a snažia sa o ich riešenie a minimalizáciu

Aktuálne priority v oblasti práce s mládežou

E, Podpora participácie a dobrovoľníctva mládeže v škole, komunite a 
spoločnosti



Aktuálne priority v oblasti práce s mládežou

F,  Komplexná a zmysluplná post-covidová reintegrácia mládeže

Aktivity ktoré mladým ľuďom pomôžu pri zmierňovaní dôsledkov pandémie ako napr. začlenenie sa 
do práce s mládežou, voľnočasových aktivít, neformálneho vzdelávania;  

Aktivity zamerané na zvyšovanie duševného zdravia mladých ľudí a ich odolnosti (reziliencie) voči 
stresu a záťažovým situáciám; 

Aktivity zamerané na sociálnu reintegráciu mládeže v rámci vyrovnávania sa so sociálnou izoláciou 
ako následok protipandemických opatrení; 

Aktivity zamerané na znižovanie zdravotných rizík mladých ľudí zapríčinených pandemickou situáciou 
a ako následok protipandemických opatrení, zvlášť v oblasti zdravého stravovania, zdravého pohybu 
a fyzickej aktivity. 



Aktuálne priority v oblasti práce s mládežou

G, Rozvoj kritického myslenia mládeže a prevencia šírenia dezinformácií

Programy a aktivity, ktoré učia mladých ľudí analýze informácií a informačných zdrojov, ich 
kritickému zhodnoteniu, argumentácii, vyjednávaniu, riešeniu problémov, rozpoznaniu 
manipulácií v komunikácii a správach a pod. a programy a aktivity, ktoré učia osoby pracujúce s 
mládežou rozvíjať tieto schopnosti a zručnosti u mladých ľudí.

Programy a aktivity pre mladých ľudí a osoby pracujúce s mládežou zamerané na vyhľadávanie 
a rozpoznanie dezinformácií, hoaxov, ich nahlasovanie a vyvracanie pomocou kritickej analýzy a 
argumentácie.

Rozvoj mediálnej gramotnosti v oblasti práce s mládežou a neformálneho vzdelávania, 
znižovanie predsudkov a nenávistných prejavov v bežnom živote a v online priestore.



Aktivity pre zvýšenie informovanosti a rozvoj nástrojov pre prácu s mládežou v oblasti zvyšovania 
odolnosti voči prírodným a technologickým katastrofám, humanitárnym krízam a negatívnym dopadom 
zmeny klímy, technologického vývoja, urbanizácie, či pandemických a iných mimoriadnych situácií a 
udalostí. 

Aktivity na podporu záujmu mládeže pre lepšie pochopenie moderných technológií, vedy a výskumu a 
ich previazanosť na zvýšenie odolnosti a zníženie zraniteľnosti komunity a modernej spoločnosti. 

Aktivity pre rozvoj schopnosti mládeže rozumieť, angažovať sa, participovať a šíriť ďalej osvetu ohľadom 
prírodných a technologických nebezpečenstiev a hrozieb, ktoré vplývajú na rozvoj modernej spoločnosti.

Vzdelávacie aktivity v oblasti poskytovania prvej pomoci, vrátane zážitkových foriem výučby prvej 
pomoci a simulácie mimoriadnych a kritických udalostí s cieľom pripraviť mladých ľudí na ich pohotové 
zvládanie.

Aktuálne priority v oblasti práce s mládežou

H, Zvyšovanie povedomia mládeže v oblasti civilnej ochrany



Aktuálne priority v oblasti práce s mládežou

I, Aktivity zamerané na zmierňovanie dopadov vojnového konfliktu na 
Ukrajine

Dobrovoľnícke aktivity mladých ľudí pri prijímaní utečencov na hraniciach a ďalších podporných 
aktivitách v súvislosti s poskytnutím bezpečného útočiska na Slovensku a v iných krajinách ako napr. 
sprevádzanie, informovanie, organizovanie pomoci. 

Dobrovoľnícke aktivity mladých ľudí pri zabezpečovaní materiálnej a finančnej pomoci, ako napr. 
finančné zbierky, zbierky potravín, oblečenia a pod. 

Začleňovanie mladých ľudí na úteku (z Ukrajiny, ale aj iných krajín) do práce s mládežou a 
neformálneho vzdelávania vo voľnom čase ako aj v čase letných prázdnin (výlety, denné a pobytové 
tábory). 

Aktivity mierového vzdelávania, prevencie a znižovania konfliktov s mladými ľuďmi.



Profil žiadateľa – registrácia do dotačného systému

samostatný 

bankový účet 

výlučne na dotáciu



Profil žiadateľa – registrácia do dotačného systému

samostatný 

bankový účet 

výlučne na dotáciu



PROJEKT



Východisková situácia a cieľové skupiny projektu Očakávaný dopad projektu

-cieľovú skupinu projektu, príp. viaceré cieľové skupiny

-problémy a potreby cieľovej skupiny vo východiskovej

situácii, ktorými sa bude Váš projekt zaoberať v súlade s

vybraným účelom predmetnej výzvy a vzhľadom na

očakávané dopady projektu.

zmeny vďaka projektu vzhľadom na jednotlivé cieľové

skupiny a ich problémy/potreby popísané vo východiskovej

situácií

Aktivity projektu a časový plán

Udržateľnosť projektu

Miesto konania projektu

Zhrnutie projektu

výber aktivít, ich súvislosť s účelom výzvy a uvedie aj

metodický postup k ich zabezpečeniu v projektovom

zámere.

miesta (s presnou adresou, ak je to možné), kde sa

bude Váš projekt realizovať. Uvedené miesta musia

súvisieť s projektovým zámerom (napr. vidiecke

oblasti, sídlisko a pod.)

Popíšte následné aktivity projektu, ktoré sa budú realizovať po

skončení projektu, aby bol zabezpečený multiplikačný efekt

projektu.

Základné informácie o Vašom projekte - cca 10 viet (zámer

projektu - aký problém cieľovej skupiny rieši, akú zmenu má

projekt priniesť, nosné aktivity projektu). Zo zhrnutia musí byť

zrejmé, o čom projekt je.

účel 
výzvy oprávnené 

aktivity 



Projektová logika

✓ východisková situácia  dopad

✓ ciele  výsledky

✓ aktivity  výstupy



Ciele a výstupy projektu



Špecifické ciele výzvy

IBA JEDEN



Očakávané merateľné ukazovatele



Výsledky a výstupy projektu



Oprávnené výdavky – súvis s dosahovaním cieľov zabezpečovaním 
aktivít uvedených v žiadosti

Mzdy, odvody max. 70%, nájom vrátane energií 
max.20%, telekomunikačné služby max. 20% 

Spolufinancovanie 10% nákladov poskytnutej
Príklad: Žiadateľ môže požiadať o maximálnu dotáciu 15 000 € až vtedy, ak vie 
preukázať vlastné zdroje v minimálnej výške 1 666,67 €. V tomto prípade celkový 
rozpočet projektu je najmenej 16 666,67 €. (dotácia 15 000 € (90 %) + vlastné zdroje 
1 666,67 € (10 %) = celkový rozpočet 16 666,67 € (100 %))

Výdavky v období 1.1.2022 – 31.12.2022

Na udelenie dotácie nejestvuje právny nárok

ROZPOČET

maximálna výška 15 000 EUR

v záverečnom vyúčtovaní zdôvodniť účelnosť a hospodárnosť všetkých výdavkov. 

za podmienok podľa § 16 zákona č. 282/2008 Z.z. o podpore práce s mládežou

Výzva



ROZPOČET

Očakávané príjmy

# Názov Suma (v €)

1 Vlastné zdroje organizátora projektu (členské, prenájmy a pod.) 0,00

2 Dotácie od iného subjektu verejnej správy 0,00

3 Štrukturálne fondy EÚ a Programy EÚ Erasmus plus 0,00

4 Ostatné príjmy 0,00

>4.1 Granty prostredníctvom nadácií a fondov 0,00

>4.2 Príspevky účastníkov projektu 0,00

>4.3 Peňažné dary 0,00

>4.4 2% daní z príjmov 0,00

>4.5 Hodnota dobrovoľníckej práce 0,00

>4.6 „Iný príjem –špecifikujte“ 0,00

Spolu 0,00



ROZPOČET

Očakávané výdavky

# Názov

Vlastné 

zdroje (€)

Suma z dotácie

MŠVVaŠ SR (€)

Celková suma 

výdavkov (€)

1 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 0,00 0,00 0,00

2 Poistné a príspevok do poisťovní 0,00 0,00 0,00

3 Tovary a služby 0,00 0,00 0,00

3.1 Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru 0,00 0,00 0,00

3.2 Materiál na aktivity 0,00 0,00 0,00

3.3 Energie 0,00 0,00 0,00

3.4 Nájomné, prenájom priestorov na aktivity 0,00 0,00 0,00

3.5 Cestovné 0,00 0,00 0,00

3.6 Ubytovacie a stravovacie služby 0,00 0,00 0,00

3.7 Lektorské služby 0,00 0,00 0,00

3.8 Iné výdavky (špecifikujte) 0,00 0,00 0,00

Spolu 0,00 0,00 0,00



ROZPOČET

Zhrnutie



PRÍLOHY



11.03.2022

Zverejnenie 
výzvy

11.04.2022

Uzatvorenie 
výzvy



• v hrebeňovej väzbe

• v jednom uzavretom a nepriehľadnom obale

Na listovej zásielke : 

• názov žiadateľa

• úplná adresa žiadateľa 

• označenie: „NEOTVÁRAŤ! Žiadosť o dotáciu – AKTUÁLNE PRIORITY/2022/D/1



Ďakujeme za pozornosť

Mária Medvecová, Adriána Sontágová

• +421 608 678 811

• maria.medvecova@iuventa.sk

Kontaktná osoba pre poskytovanie konzultácií


