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ESC30-Projekty solidarity

Číslo projektu Názov projektu Žiadateľ Obec
Pridelenie 

grantu
Rozpočet

Popis Podporeného Projektu

2021-2-SK02-ESC30-SOL-

000040212
Tajomstvá našich predkov City game crew Spišská Belá A 6 888,00 €

Projekt s názvom „Tajomstvá našich predkov“ vznikol pod záštitou organizácie City game crew. Výstupom projektu bude vytvorenie dvoch 

interaktívnych vzdelávacích mestských hier, ktorých cieľom bude zvyšovanie vedomostí najmä u mladých ľudí v oblasti histórie, 

kultúrneho dedičstva a života ľudí z regiónu. Cieľom je poukázať na neprávosti páchané na ľuďoch v mene ideológií a prispieť k prevencii 

nenávistných a rasistických prejavov v dnešnej spoločnosti. Projekt prinesie inovatívnu formu vzdelávania a trávenia voľného času a tiež 

prispeje k zviditeľneniu regiónu. Trvanie projektu je od januára 2022 do decembra 2022.

2021-2-SK02-ESC30-SOL-

000038692
The Sustainable Cabin Juraj Bacmaňák Trenčín A 6 000,00 €

Projekt je predložený skupinou 5 mladých ľudí od 24 do 28 rokov, ktorí pri obrovských spoločenských zmenách pociťujú tiež klimatické 

zmeny. Najväčšou motiváciou realizovať tento projekt je zamestnanie, v ktorom pracujú- stavebníctvo. Vďaka ich profesii majú výborné 

vedomosti a skúsenosti, ktoré chcú zužitkovať v oblasti udržateľnej architektúry a pomôcť tak tvoriť moderné, pekné no najmä udržateľné 

stavby zabezpečujúce bývanie pre mladých ľudí. Počas ich praxe v stavebníctve zaznamenali, že materiály, ktoré sú v slovenskom 

stavebníctve najviac používané, nepochádzajú z obnoviteľných zdrojov. Za najväčší problém považujú nadmerné množstvo nevyužitého 

odpadového materiálu, hlavne dreva. Týmto projektom by chceli motivovať a ovplyvňovať mladú generáciu stavbárov, architektov a iných 

stavebníckych pracovníkov, čo považujú za mimoriadne dôležité pri procese záchrany planéty a budovaní komunity v stavebníctve. 

Trvanie projektu je 12 mesiacov.

2021-2-SK02-ESC30-SOL-

000040328
Záhrada radosti Prameň radosti Vysoká nad Uhom A 6 888,00 €

Projekt Záhrada radosti podáva skupina mladých ľudí prostredníctvom organizácie Prameň radosti, o.z. Venujú sa práci s mládežou na 

východe Slovenska.  Skupina sa venuje dobrovoľníctvu v centre Domček, ktoré je súčasťou OZ, poznajú jeho prácu, stanovili nedostatky, 

ktoré v nej vidia a na ktoré chcú s projektom reagovať. Projekt je vďaka tomu založený na reálnych skúsenostiach a potrebách. Trvá 12 

mesiacov a zapája koučku. 

2021-2-SK02-ESC30-SOL-

000039360
Rozprávajme sa spolu a spoznajme sa Horúci tím Čičava A 6 888,00 €

Projekt s názvom „Rozprávajme sa spolu a spoznajme sa“ bude realizovať tím piatich ľudí s podporou občianskeho združenia Horúci tím. 

Aktivity budú zamerané na búranie stereotypov medzi majoritou a rómskou komunitou, prezentáciu príkladov dobre praxe, rozširovanie 

povedomia o ekológií a udržateľnosti. V rámci projektu budú realizované aj odborné kurzy, ktoré zvýšia pracovné kompetencie 

účastníkov, prispejú k revitalizácii priestorov a vybaveniu kaviarne, jedálne a kuchyne v Krajskom centre rómskej misie na Sigorde, čím sa 

vytvorí vhodný priestor na organizovanie seminárov, neformálneho vzdelávania a stretávanie sa. Projekt bude prebiehať od januára 2022 

dodecembra 2022.

2021-2-SK02-ESC30-SOL-

000038673
Babinec

Slovenská spoločnosť pre spina buifida a/ 

alebo hydrocefalus o.z.
Smolenice A 7 138,00 €

Solidárny projekt neformálnej skupiny  „Babinec“ spája dve skupiny dievčat so špecifickým znevýhodnením v oblasti zdravia, konkrétne s 

diagnózou spina bifida a dievčatá žijúce mimo svoju rodinu v centrách pre deti a rodiny. Dievčatá v spolupráci s realizačným tímom 

dostanú možnosť trénovať samostatnosť, počas facilitovaných stretnutí otvoria témy emocionality, partnerských vzťahov, dospievania a v 

neposlednom rade sexuality ako takej. Projekt reflektuje na potreby dievčat vo veku 12- 16 rokov, ktoré z hľadiska svojho znevýhodnenia 

majú problém otvorene rozprávať o témach spojených s dospievaním, partnerstvom, sexualitou. Súčasťou projektu je aj tvorba, 

implementácia a rozšírenie príručky - metodiky do komunít, v ktorých účastníci projektu žijú.

2021-2-SK02-ESC30-SOL-

000040128
Green dance Harlekýn Nižná A 7 688,00 €

Projekt GREEN DANCE , ktorý zastrešuje občianske združenie Harlekýn umožní 5 mladým dobrovoľníkom z Nižnej pomocou neformálneho 

vzdelávania rozvíjať svoje kompetencie a zručnosti. Získané kompetencie a zručnosti budú následne rozvíjať pomocou prípravy a 

realizácie vzdelávacích aktivít a workshopov. Tieto aktivity budú zamerané na ekológiu, udržateľnosť, recykláciu a zdravý životný štýl a 

budú určené nielen pre deti a mládež z Harlekýna, ale aj verejnosť z Nižnej a okolia. Týmto budú napĺňať a rozvíjať myšlienku solidarity v 

miestnej komunite. Do projektu budú priamo zapojení znevýhodnení dobrovoľníci a aktivity budú určené aj pre zdravotne 

znevýhodnených účastníkov. Pomocou pravidelných stretnutí, víkendových vzdelávaní, voľnočasových aktivít a workshopov budú rozvíjať 

svoje schopnosti a zručnosti pre ich osobnostný, vzdelanostný, sociálny, spoločenský, kultúrny a profesionálny rozvoj. Pomocou 

workshopov a dobrovoľníckych aktivít získajú mnoho skúseností, zvýšia svoje zručnosti a kompetencie, zvýši sa ich sebavedomie a 

sebaúcta a bude pre nich ľahšie sa uplatniť na trhu práce.

2021-2-SK02-ESC30-SOL-

000040714
V zdravom tele, zdravý duch 3run Slovakia Omšenie A 6 888,00 €

Projekt podáva organizácia 3run Slovakia, ktorej členovia chcú ako skupina mladých ľudí prepojiť šport, fyzické a psychické zdravie s 

prácou s deťmi z detských domovov (Centrá pre deti a rodinu). Žiadatelia chcú mladým ľuďom v domovoch pomôcť s predsudkami, 

sebavedomím, zvládaním životných situácií a začlenením do spoločnosti prostredníctvom športu a športových aktivít - podporou fyzického 

a duševného zdravia, budovaním odolnosti a podobne. Projekt bude trvať 12 mesiacov a bude sa skladať zo športových a vzdelávacích 

aktivít pre cieľovú skupinu. Jedná sa o organizáciu na podporu telesného rozvoja, celkovej telesnej zdatnosti a zdravého životného štýlu 

formou športu, najmä parkouru a freerunningu.
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ESC30-Projekty solidarity

2021-2-SK02-ESC30-SOL-

000041025
Vráťme hmyz do našich záhrad Marcela Priehodová Bojnice A 6 888,00 €

Projekt v trvaní 12 mesiacov s názvom "Vráťme hmyz do našich záhrad" podáva neformálna skupina 5 mladých ľudí. Pre účely projektu je 

plánované zapojenie kouča. Realizáciou projektu sa má docieliť odbúravanie predsudkov voči hmyzu, ktorý má byť vďaka projektu 

zapojenými žiakmi ZŠ vnímaný ako prirodzená súčasť života. V rámci projektu sa bude realizovať séria vzdelávacích podujatí, praktických 

aktivít (napr. vybudovanie hmyzieho domčeka a dokumentovanie života v ňom), taktiež kvízy a prezentácie výsledkov. Do aktivít sa 

sprostredkovane zapoja aj pedagógovia, rodičia a širšia komunita. Diseminácia prebehne cez nástenky a stránky škôl, miestnych 

samospráv a sociálnych sietí.

2021-2-SK02-ESC30-SOL-

000039431

RomaUP - uchovanie, prezentovanie a 

šírenie rómskej kultúry
Horúci tím Čičava A 7 388,00 €

Projekt s názvom „RomaUp“ bude realizovať tím piatich mladých ľudí s podporou občianskeho združenia Horúci tím. Cieľom projektu je 

vytvorenie priestoru slúžiaceho na uchovanie a prezentáciu rómskej kultúry a umenia, poznania vlastnej identity a priestoru na 

interkultúrny dialóg pomáhajúci odstraňovaniu predsudkov. Aktivity projektu sú zamerané na obnovu priestoru, vytvorenie galérie, 

realizáciu kultúrnych podujatí a vydanie hudobného CD. Záznam z podujatí bude voľne dostupný a hudobné CD budú distribuované ako 

výstup projektu posilňujúci povedomie o rómskej kultúre. Trvanie projektu je od januára 2022 do decembra 2022.

2021-2-SK02-ESC30-SOL-

000040049
Tvorivá Klubovňa OZ Gulôčka Malas A 6 888,00 €

Projekt Tvorivá klubovňa podáva OZ Guľôčka v mene skupiny mladých ľudí zo znevýhodneného prostredia z oblasti Prešova. Projekt 

podáva skupina mladých ľudí, z ktorých niektorí nedokončili školu alebo sú evidovaní na úrade práce a vnímajú, že prostredie okolo nich 

je málo podnetné. Projekt v trvaní 12 mesiacov si kladie za cieľ vytvoriť klubovňu, resp. miesto na stretávanie sa, trávenie voľného času a 

realizáciu vzdelávacích aktivít nielen pre znevýhodnené skupiny mladých na východe Slovenska - najmä pre marginalizované rómske 

komunity, ale aj pre komunitu mladých z mesta, vďaka čomu sa má posilniť  spolupráca. Cieľom má byť sebarealizácia a poskytnutie 

aktivít pre komunity v okolí. Projekt sa zameriava na spoločenské a humanitárne výzvy v teréne, s osobitným dôrazom na podporu trvalo 

udržateľného rozvoja, sociálneho začlenenia a rovnakých príležitostí. 

2021-2-SK02-ESC30-SOL-

000038990
Živé centrum pre všetkých MAXIMUM 4 STREZENICE o.z. Streženice A 6 888,00 €

Projekt v oblasti solidarity trvajúci 12 mesiacov predkladá skupina 5 mladých ľudí v spolupráci s OZ Maximum4Streženice. Cieľom projektu 

je oprava a skrášlenie zanedbaného centra obce Streženice. Zrenovovaný priestor by chceli zachrániť a vytvoriť na ňom miesto pre 

komunitné stretávanie medzi mladými ľuďmi, mamičkami s deťmi či starších občanov. Prostredníctvom projektu chcú realizovať 

nasledovné aktivity: úprava, renovácia verejného priestoru, výroba vyvýšených záhonov, kvetináčov, schodo-lavičky, nákup nádob na 

triedenie odpadu, výsadba kvetou a nákup športového náčinia, premietanie filmov, organizácia diskusií, realizovanie aktivít komunitného 

charakteru v obci.  

2021-2-SK02-ESC30-SOL-

000039056
Reštart

V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj 

mládeže
Trstená A 6 888,00 €

Realizátormi projektu je skupina piatich mladých ľudí spolupracujúca s O.Z. V.I.A.C. Projekt sa týka obnovy sociálnych interakcií po 

pandémii, duševnému zdraviu a podpore dobrovoľníctva. Náplňou projektu je

školenie mladých lídrov, inšpiratívne večery a workshopy.

2021-2-SK02-ESC30-SOL-

000040864
Za zelenšiu Trnavu Európsky Dialóg Trnava A 6 000,00 €

Projekt Za zelenšiu Trnavu je solidárny projekt v trvaní 12 mesiacov, ktorý si podala skupina piatich ml. ľudí pod záštitou organizácie 

Európsky dialóg. Hlavný cieľ projektu je priblížiť aktuálne témy a trendy v ochrane prírody miestnej komunite cez workshopy, prednášky 

alebo iné aktivity.

2021-2-SK02-ESC30-SOL-

000038964

Mladí pre Púchov a Púchov pre 

mladých
Centrum voľného času Včielka Púchov N

2021-2-SK02-ESC30-SOL-

000040206
Young generation DJ Camp

Občianske združenie DJov a hudobných 

producentov DJ Camp
Košice N

2021-2-SK02-ESC30-SOL-

000040959
DAR 2 Harlekýn Nižná N

2021-2-SK02-ESC30-SOL-

000040960
Spolu v solidarite Občianske združenie Pre otvorenú myseľ Spišská Nová Ves N

2021-2-SK02-ESC30-SOL-

000041161
Climate camp Človek za klímu Valaská Belá N

A Projekt navrhnutý na podporenie

N Projekt navrhnutý na nepodporenie

Vysvetlenie
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ESC 50 - Značka kvality

ESC 50 - Značka kvality

Číslo projektu Názov projektu Žiadateľ Obec
Pridelenie značky 

kvality*
Rozpočet Popis podporeného projektu

2021-1-SK02-ESC50-002789 - Keric Čadca -  / - /Áno - -

2021-1-SK02-ESC50-002790 - Truc sphérique Žilina Áno/Áno/Áno - -

2021-1-SK02-ESC50-002791 -
Slovak Youth for Traveling, 

Education and Volunteering
Kysucké Nové Mesto - /Nie/ - - -

2021-1-SK02-ESC50-002793 -
Spoločnosť na pomoc osobám s 

autizmom
Bratislava Nie/Áno/Áno - -

2021-1-SK02-ESC50-002794 - Miestne združenie YMCA Nesvady Nesvady Áno/Áno/Áno - -

2021-1-SK02-ESC50-002796 - Združenie Slatinka Zvolen - /Áno/Áno - -

2021-1-SK02-ESC50-002797 - Mladiinfo Slovensko Bratislava Áno / - / - - -

2021-1-SK02-ESC50-002798 - Európsky Dialóg Trnava Áno/Áno/Áno - -

2021-1-SK02-ESC50-002799 - EDUKACIA@INTERNET Partizánske Áno/Áno/Áno - -

2021-1-SK02-ESC50-002802 - YMCA na Slovensku Liptovský Mikuláš Nie / Nie / Nie - -

A Projekt navrhnutý na podporenie

N Projekt navrhnutý na nepodporenie

Vysvetlenie

*Poradie typov značky kvality: podporná/vedúca/hosťujúca 
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