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ESC30-Projekty solidarity

Číslo projektu Názov projektu Žiadateľ Obec
Pridelenie 

grantu
Rozpočet

Popis Podporeného Projektu

2022-2-SK02-ESC30-SOL-

000091025
Wear The StreetArt 2

PREMENA - ZDRUŽENIE UMELCOV V 

ZAJEŽOVEJ
Pliešovce A 6 888,00 €

Projekt predkladá skupina mladých umelcov zastrešená združením umelcov a remeselníkov v Zaježovej s názvom Premena. Je to 

zoskupenie profesionálnych a amatérskych umelcov a remeselníkov, ktorí žijú a tvoria na lazoch v Zaježovej. Okrem vlastnej tvorby sa 

venujú aj aktivitám a projektom spojeným s umením, remeslom a ekologickým životným štýlom pre deti a mládež. Organizujú akcie 

formou workshopov a denných, či pobytových táborov s výtvarnou tematikou. Cieľom projektu Wear the Street je preniesť umenie ulice 

(graffiti art) do oblečenia pre teenegerov, ktorého štýl budú sami vytvárať. Cieľom projektu je cez tematické workshopy, osvetu na školách 

a prácu v existujúcej zdieľanej kreatívnej graficko-textilnej dielni upozorniť mladých na environmentálny aspekt sveta módy, konzumný 

životný štýl a naučiť ich vytvárať si vlastné značky a oblečenia z recyklovaného oblečeniach a využiť pritom skúsenosti z maľovania po 

uliciach, ktoré je často ilegálne. Cieľom je rozvíjať tvorivosť mladých a preniesť to do úžitkovej tvorby, naučiť mladých novým grafickým 

technikám, zdokonaľovať v rôznorodých oblastiach úžitkového umenia, učiť ich ako šetriť životné prostredie, rozvíjať tvorivosť u mladých 

ale aj malých detí. 

2022-2-SK02-ESC30-SOL-

000091017
Life garden / Živá záhrada Youth for Equality Pusté Úľany A 6 888,00 €

Projekt predkladá organizáci Youth for Equality v trvaní 12 mesiacov od 1.8.2022 do 31.7.2022. Cieľom projektu je vybudovanie eko 

záhrady na základe princípov permakultúry v priestore školy. Súčasťou implementácie projektu je 12 aktivít realizovaných mladými ľuďmi 

pre deti. Súčasťou záhrady bude aj kompost, ktorý pomôže v oblasti učenia k udržateľnosti. Projekt obsahuje zapojenia kouča. 

2022-2-SK02-ESC30-SOL-

000091122
Za rovnejšiu UKčku LIGHT FiFUK Študentský spolok Sikenica A 6 888,00 €

Projekt „Za rovnejšiu UKčku“ podáva skupina mladých, študentský spolok Light FiFUK. Trvanie projektu plánované od 21.9.2022 do 

20.9.2022. Cieľom a obsahom projektu je podpora rovnakých príležitostí pre LGBT+ študentov a zamestnancov Univerzity Komenského v 

Bratislave. 

2022-2-SK02-ESC30-SOL-

000090677
WOKE Community WOKE - Ways Of Knowledge Elevation Humenné A 6 000,00 €

Projekt predkladá neformálna skupina, piatich mladých ľudí pod hlavičkou WOKE - Ways Of Knowledge Elevation so sídlom v Humennom. 

Projekt bude trvať 12 mesiacov. Mladí identifikovali, že mládežnícke organizácie a o.z. so solidárnou misiou a projektami na Slovensku 

majú malú podporu od štátu a preto podávajú projekt, ktorým chcú poskytnúť mládežníckym organizáciám priestor v coworkingu Nová 

Cvernovka. Priestory budú dostupné organizáciám aj mimo Bratislavy, čiže projekt je inkluzívny voči mládežníkom zo všetkých častí 

Slovenska. Projekt je zameraný na poskytovanie ľahko dostupných príležitosti pre zapojenie sa do solidárnych aktivít pre mladých ľudí, 

ktoré majú vplyv na pozitívnu spoločenskú zmenu, ale zároveň chcú zlepšiť ich schopnosti a kompetencie pre osobný, vzdelávací, sociálny, 

hodnotový a profesionálny rozvoj. Princípom projektu je dať organizáciám know-how, čiže na konci programu (projektu) už budú vedieť, 

ako si sami napísať grant a tak si zafinancovať vlastné priestory alebo urobiť úspešnú marketingovú kampaň. Projektom chcú podporiť 

komunity, podnikateľské vzdelávanie mladých a rozvoj kľúčových kompetencií.

2022-2-SK02-ESC30-SOL-

000091279
Cesta bojovníkov Malicke stado Levice A 1 000,00 €

Maličké stádo je nezisková organizácia, ktorá združuje mladých dobrovoľníkov, aby sa zapájali do pomoci druhým. Snažia sa angažovať v 

pomoci deťom z centier pre deti a rodiny a sociálne slabším skupinám. Projektom chcú rozvíjať pozitívny potenciál mladých ľudí z Centier 

pre deti a rodiny. Dĺžka projektu sú 2 mesiace (1.8.2022-30.9.2022). Projekt podala skupina 5 mladých ľudí.
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2022-2-SK02-ESC30-SOL-

000090839
Mladé Slovensko Young Slovakia Bratislava N 0,00 €

2022-2-SK02-ESC30-SOL-

000090909
#Gen-EU #Gen-EU Tomášov N 0,00 €

2022-2-SK02-ESC30-SOL-

000090774
Vyšehradské mládežnícke fórum 2022 Euroatlantické centrum Banská Bystrica N 0,00 €

2022-2-SK02-ESC30-SOL-

000090646
Spolu očistíme Košice ELLA Slovakia Košice N 0,00 €

2022-2-SK02-ESC30-SOL-

000091191

ALL INCLUSIVE - Inklúzia ľudí so 

zdravotným znevýhodnením

Platforma rodín detí so zdravotným 

znevýhodnením
Bratislava N 0,00 €

2022-2-SK02-ESC30-SOL-

000090348
Komunikácia je dôležitá ELLA Slovakia Košice N 0,00 €

A Projekt navrhnutý na podporenie

N Projekt navrhnutý na nepodporenie

Vysvetlenie
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