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 KA1-Mládežnícke výmeny

Číslo projektu Názov projektu Žiadateľ Obec
Pridelenie 

grantu
Rozpočet Popis podporeného projektu

2022-2-SK02-KA152-YOU-

000090820
Youth hiking for future OTI SLOVAKIA Nitra A 16 173,00 €

Cieľom projektu je zapojiť 27 účastníkov z piatich krajín (SVK, FRA, ITA, CRO, AUT) do mládežníckej výmeny, ktorej cieľom bude povzbudiť 

mladých ľudí, aby trávili viac času vonku a zažili výhody turistiky pre duševné a fyzické zdravie pomocou neformálneho vzdelávania, 

outdoorovej a environmentálnej výchovy. Cieľmi sú: podnietiť mladých ľudí, aby viac premýšľali o svojom duševnom a fyzickom zdraví a 

výhodách trávenia času vonku, zvýšiť účasť mladých Európanov s obmedzenými príležitosťami na fyzickej aktivite, zvýšiť povedomie o 

ekologických outdoorových aktivitách a pod.

2022-2-SK02-KA152-YOU-

000090993
Verywell Mind STUDENT ERA Bratislava A 22 621,00 €

Mládežnícka výmena sa bude konať v obci Tesáre pri Topoľčanoch pre 35 mladých ľudí na 7 dní z 5 krajín (Slovensko, Macedónsko, Srbsko, 

Španielsko, Litva). Mládežnícka výmena bude zameraná na skúmanie štýlov učenia sa účastníkov, ich talentov, silných stránok a potrieb. 

Výmena sa tematicky zameriava na teóriu viacnásobných inteligencií, ktorú vyvinul psychológ Howard Gardner. Tá predpokladá, že 

jednotlivci majú osem alebo viac relatívne autonómnych inteligencií, ktoré nemožno merať IQ testom (lingvistická, matematická, 

priestorová, telesne-kinestetická, hudobná, intrapersonálna, interpersonálna a naturalistická). Cieľom mládežníckej výmeny je pomôcť 

mladým ľuďom objaviť samých seba a inšpirovať k tomu aj svojich rovesníkov.

2022-2-SK02-KA152-YOU-

000090655
Empowering rural youth through non-formal education Protect work Velké Leváre A 17 125,00 €

Projekt mládežníckej výmeny predkladá organizácia Protect work. Zapojené sú partnerské organizácie z Portugalska a Ukrajiny. Projekt je 

zameraný na zapojenie vidieckej mládeže do procesu neformálneho vzdelávania so zámerom eliminovať skoré ukončenie školskej 

dochádzky. Mládežníckej výmeny sa zúčastní 25 mladých ľudí v termíne od 20.8.-27.8.2022 na Liptove.

2022-2-SK02-KA152-YOU-

000091363
YOUnited ART Change Your Self Košice A 15 998,00 €

Projekt mládežníckej výmeny predkladá organizácia Change Your Self. Projekt je v spolupráci s Arménskom, Gruzínskom a Talianskom 

určená pre 26 účastníkov. Hlavnou témou je sebarozvoj, sebavyjadrenie a rozvoj komunikačných zručností prostredníctvom umenia. 

Výmena bude trvať 7 dní a má sa uskutočniť v marci v Arménsku. Hlavným cieľom Mládežníckej výmeny je preskúmať koncept "Aktívna 

komunikácia prostredníctvom umenia", "Komunitné umenie" ako stav fyzickej, emocionálnej a duševnej sebareflexie implementáciou 

praktických a zábavných nástrojov na zlepšenie aktívnej činnosti komunikácia medzi multikultúrnou mládežou, zdieľanie svojich skúseností 

s medzinárodnými rovesníkmi a odstránenie prekážok v rámci verbálnej a expresívnej komunikácie.

2022-2-SK02-KA152-YOU-

000090508
Art Empowers Inclusive Societies Active Youth Kosice Košice A 21 601,00 €

Projekt  predkladá Active Youth Košice - neformálna skupina mladých, SR v partnerstve s ORIEL APS, Taliansko, Avrasya Genclik Gelisim 

Dernegi, Turecko, Asociatia Euroactive NGO, Rumunsko, CULTURAL CENTER BABYLONIA, Grécko. Hlavný zámer a myšlienka projektu je 

zorganizovať mládežnícku výmenu a prostredníctvom umeleckých aktivít zvýšiť vzájomné porozumenie a toleranciu medzi mladými ľuďmi z 

rôznych kultúr a bojovať proti predsudkom, diskriminácii a  rozvíjanie povedomia o inklúzii prostredníctvom umenia a tradícií. Výmeny sa 

má zúčastniť 31 mladých ľudí. 

2022-2-SK02-KA152-YOU-

000090807
Trochu inak.

Občianske združenie "Športové stredisko 

detí a mládeže Poprad - Tatry" 
Poprad A 49 270,00 €

Cieľom projektu je znížiť nežiadúci dopad pandémie Covid-19 na mládež a to z hľadiska zvýšenia ich socializácie, zohľadnenia zdravotných 

aspektov (psychických aj fyzických), odstránenia nedostatočných príležitostí a to všetko realizáciou metód neformálneho vzdelávania.

 KA152 - Mládežnícke výmeny
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 KA1-Mládežnícke výmeny

2022-2-SK02-KA152-YOU-

000090474
Shatter the silence, stop the violence KUFF Women's Power Club Spišská Nová Ves N 0,00 €

2022-2-SK02-KA152-YOU-

000090446
Glass Ceiling in Advertisements KUFF Women's Power Club Spišská Nová Ves N 0,00 €

2022-2-SK02-KA152-YOU-

000091133
YE- Save Nature To Save Yourself Yes To Youth Vinica N 0,00 €

2022-2-SK02-KA152-YOU-

000090432
"One of the dangers of the internet is addiction" Romane Jilé Čata N 0,00 €

2022-2-SK02-KA152-YOU-

000090778
Secret Keeper: Cultural Heritage CPM-Centrum prevencie mládeže Čadca N 0,00 €

2022-2-SK02-KA152-YOU-

000091347
Youngsters Tell Digital Stories About Cultural Diversity ELLA Slovakia Košice N 0,00 €

2022-2-SK02-KA152-YOU-

000090641
Healthy Mind Healthy Life Yes To Youth Vinica N 0,00 €

A Projekt navrhnutý na podporenie

R Projekt umiestnený na rezervnú listinu

N Projekt navrhnutý na nepodporenie

Vysvetlenie
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KA1-Mob. pracovníkov s mládežou

Číslo projektu Názov projektu Žiadateľ Obec
Pridelenie 

grantu
Rozpočet Popis podporeného projektu

2022-2-SK02-KA153-YOU-
000091098

The Power of Self-reflection
CYD - Center for Youth and 

Development Slovakia
Košice A 51 671,00 €

Žiadateľ predkladá dvojfázový tréning pre 24 pracovníkov s mládežou v spolupráci s Gruzínskom, Arméneskom, Českom, 

Ukrajinou a Portugalskom. Tréningy budú realizované na Slovensku a v Arménsku, každý v dĺžke 7 dní. Účastníci si osvoja 

inovatívne prístupy v práci s mládežou v oblasti koučingu a mindfullness. Tieto metódy majú byť v prostredí organizácií 
využité najmä na budovanie miestnych komunít a sociálny dialóg medzi mladými. Projekt prináša kombináciu téorie a 
praktických zručností. Fáza medzi školeniami je podporená prácou v skupine a možnosťou individuálnych konzultácií s 

trénermi školenia. 

2022-2-SK02-KA153-YOU-
000090713

Digital storytelling for understanding SAPLINQ, O.Z. Košice A 28 506,00 €

Projekt Digital storytelling for understanding je tréningový kurz pre 28 pracovníkov s mládežou z 15 zapojených partnerských 

organizácií. Má sa konať 1. - 11.4.2023 v Zlatej Idke pri Košiciach. Témou je digitálny storytelling a jeho využitie v práci s 
mládežou a zvyšovanie kvality a inkluzívnosti PsM prostredníctvom tejto metódy.

2022-2-SK02-KA153-YOU-

000090861
E-motional ADEL Slovakia Bratislava A 27 018,00 €

Projekt je 8 dňovým školením pre pracovníkov s mládežou, ktoré sa uskutoční vo februári 2023 na Slovensku. Je výsledkom 

spolupráce 9 organizácií zo Slovenska, Portugalska, Čiech, Lotyšsko, Grécko, Taliansko, Belgicko, Nemecko, Gruzínsko - 

celkovo sa ho zúčastní 27 účastníkov a 3 tréneri. Hlavnými cieľmi projektu je osvojenie zručností, ktoré pomôžu mladým 
ľuďom čeliť mentálnym ťažkostiam vyplývajúcim z následkov pandémie, vojny, ako aj udržať mentálne zdravie mladých ľudí v 

dnešnej dobe. Nosnou témou projektu je emocionálna inteligencia. 

2022-2-SK02-KA153-YOU-
000090746

Power of Movement in Youth Work SAPLINQ, O.Z. Košice A 25 566,00 €
Projekt tréningového kurzu predkladá organizácia Saplinq spolu s 13 partnermi. Sedemdňové školenie sa má konať v máji 

2023 v Zlatej Idke pre 28 účastníkov. Témou sú komunitné tance a ľudové americké tance ako prostriedok v práci s mládežou 
a prostriedok začlenenia znevýhodnených mladých ľudí.

2022-2-SK02-KA153-YOU-

000090651
Hráme sa s vnútornou spokojnosťou Centrum voľného času v Poprade Poprad A 44 370,00

Projekt mobility pracovníkov s mládežou podáva CVČ Poprad v spolupráci s českou organizáciou DDM Kyjov. Projekt 

pozostáva z dvoch mobilít pracovníkov s mládežou- "Hrám sa rád" a "Ukážme sa, čo vieme". Hlavnou témou je zvýšenie 

kompetencií pracovníkov s mládežou a zavádzanie gamifikácie a herných princípov do ich pravidelnej činnosti s mládežou.

2022-2-SK02-KA153-YOU-
000091225

Connect Us CONNECTUS Holič N 0,00 €

A Projekt navrhnutý na podporenie

R Projekt umiestnený na rezervnú listinu

N Projekt navrhnutý na nepodporenie

KA153 - Mobility pracovníkov s mládežou

Vysvetlenie
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KA1-Participatívne aktivity

Číslo projektu Názov projektu Žiadateľ Obec
Pridelenie 

grantu
Rozpočet Popis Podporeného Projektu

2022-2-SK02-KA154-YOU-000091080 Na ceste k participatívnej univerzite
Študentský parlament Univerzity Konštantína Filozofa v 

Nitre
Nitra A 32 072,00 €

Študentský parlament Univerzity Konštantína filozofa v Nitre UKF v projekte plánuje participatívnym spôsobom 

zabezpečiť aktívny dialóg medzi študentmi, členmi študentského parlamentu a vedením univerzity. Počas 10 

mesiacov bude realizovať 10 aktivít, vzdelávacích aj panelových diskusií zameraných na zvýšenie kvality 

spolurozhodovania študentov na živote univerzity. Cieľom je prostredníctvom aktivít projektu zvýšiť ich 

povedomie o participácií a aktívnom občianstve a posilniť úroveň ich participácie, rozvíjať aktívny dialóg, rozvíjať 

kľúčové kompetencie v oblasti demokracie, demokratickej účasti a inklúzie.

2022-2-SK02-KA154-YOU-000091239 Youth building V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže Trstená A 39 000,00 €
Projekt Youth Building predkladá OZ V.I.A.C. z Trstenej. Projekt zahŕňa tvorbu inovatívnych centier voľného času 

pre 21. storočie, ktoré si budú navrhovať samotní mladí ľudia. V rámci projektu sa budú konať workshopy, 

školenia, stretnutia a na záver minikonferencia.

2022-2-SK02-KA154-YOU-000090753 Lídri Divých makov Divé maky, o.z. Bratislava A 59 977,00 €

Cieľom projektu Lídri Divých makov je podporovať participáciu rómskej mládeže na občianskej spoločnosti a 

podporiť ich líderské a advokačné zručnosti a spoluprácu s osobami s rozhodovacou právomocou 

prostredníctvom neformálneho vzdelávania, mentoringu a koučingu. Sekundárnym cieľom projektu je rozvíjať 

kvalitu prácu s rómskou ako aj inak znevýhodnenou mládežou formou, ktorá bude pre cieľovú skupina atraktívna. 

Dĺžka projektu je 21 mesiacov.

2022-2-SK02-KA154-YOU-000090621 Participácia v praxi 3 - čo vieme, to Vám ukážeme Silnejší-slabším Trenčín A 59 400,00 €

„Participácia v praxi 3 – čo vieme, to Vám ukážeme“ je projekt predkladaný organizáciou „Silnejší-slabším“ (SK) v 

rámci KA1 – aktivity zamerané na participáciu mládeže. 19-mesiacov trvajúci projekt (od 01.09.2022 do 

31.03.2024) predpokladá sériu aktivít zameranú na rozvoj participácie, ako i posilňovanie zručností a kompetencií 

mladých ľudí prostredníctvom 19 – aktivít: 12 prezentačno-prípravných aktivít, 12 participatívnych aktivít, 2 

viacdňových participatívnych aktivít a 3 hodnotiacich stretnutí. Projekt sa týka rozvoja kompetencií a podpory 

participácie mladých, vrátane účastníkov s nedostatkom príležitostí.

2022-2-SK02-KA154-YOU-000090996 Spoločne tvorme náš život Dedinská únia heľpianskych aktivistov o.z. Heľpa A 51 500,00 €

Projekt Spoločne tvoríme náš život je zameraný na participačné aktivity mládeže vo veku od 13-30 rokov z oblasti 

Horehronia. Hlavnou témou projektu je zvyšovanie kompetencií mladých ľudí v rôznych oblastiach, napr. 

kritického myslenia, pomenovania si svojich potrieb, formulácie názoru a zároveň v nich vzbudiť zodpovednosť pri 

zapájaní sa do rozhodovacích procesov s dôrazom posilnenia ich postavenia v spoločnosti. Projekt sa venuje 

učeniu pripravovať aktuálne, relevantné a kvalitné podklady pre tvorbu mládežníckej politiky v komunite a vedieť 

ich aplikovať v praxi.Projekt zahŕňa 50 účastníkov na aktivitách projektu a bude trvať 15 mesiacov.

2022-2-SK02-KA154-YOU-000090404 Successful Women KUFF Women's Power Club Spišská Nová Ves N 0,00 €

2022-2-SK02-KA154-YOU-000091125 Naše m(i)esto priateľské deťom a mladým ľuďom Protect work Velké Leváre N 0,00 €

2022-2-SK02-KA154-YOU-000090522 The Place of Women in Management KUFF Women's Power Club Spišská Nová Ves N 0,00 €

2022-2-SK02-KA154-YOU-000090712 Rainbow Connections - Peer Education Groups SAPLINQ, O.Z. Košice N 0,00 €

A Projekt navrhnutý na podporenie

R Projekt umiestnený na rezervnú listinu

N Projekt navrhnutý na nepodporenie

Vysvetlenie

KA154 - Aktivity zamerané na participáciu mládeže
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KA2-Malé partnerstvá

Číslo projektu Názov projektu Žiadateľ Obec
Pridelenie 

grantu
Rozpočet Popis podporeného projektu

2022-2-SK02-KA210-YOU-000091041 Príbehy bez hraníc – mediálny inkubátor Art Society s.r.o. Bratislava A 60 000,00 €

Projekt ´´Príbehy bez hraníc – mediálny inkubátor´´ si podáva menej skúsená organizácia Art Society s.r.o. v spolupráci s 

partnerskou organizáciou GLAFKA s.r.o. so sídlom v Prahe. Zámerom projektu je vytvoriť formát Mediálneho inkubátora, 

ktorého cieľom je búrať bariéry a predsudky mediálneho obrazu Rómov na SR, v ČR a EÚ. Projekt tiež sprostredkuje rómskej 

mládeži mediálnu gramotnosť a pripraví ich na mediálnu tvorbu technikou storytellingu. 

2022-2-SK02-KA210-YOU-000091348 EU Justice Insight Európsky Dialóg Trnava A 60 000,00 €

Projekt svojim zameraním chce vysoko prispieť k vyššej informovanosti a celkovo uvedomení si, ako správne chápať fungovanie 

európskeho práva a súdnictva. Využitím inovatívnych metodík a v rámci toho vhodne zvolených aktivít chce organizácia týmto 

projektom dosiahnuť pochopenie histórie vzniku CJEU a predstaviť tak túto relevantnú odbornú tému aktívnym občanom EÚ, 

prioritne na poli mládežníckej politiky. Cieľovou skupinou sú hlavne pracovníci s mládežou. Partnermi pre projekt sú Bulharsko 

a Taliansko. Cieľom je zlepšiť už zabehnuté zručnosti v rámci nastavenia procedúr v európskom súdnictve a správne tak 

bojovať proti dezinformáciach o EÚ záležitostiach. Projekt zahŕňa tvorbu inovatívnych podkladových materiálov, manuálov, 

školiacej odbornej aktivity, workshopy, okrúhle stoly, simuláciu procedúr a návštevu samotného CJEU (súdny dvor EÚ) 

v Luxemburgu. Výstupom má byť finálna konferencia, ktorej súčasťou bude výmena know-how a celkových nadobudnutých 

informácií. Hlavným výsledkom bude vytvorenie funkčného webu, ktorý sa stane akýmsi interaktívnym miestom pre záujemcov 

tejto oblasti. Súčasťou bude vytvorená databáza, edukačný a informačný materiál – dostupný verejne. Účastníci projektu budú 

kompetenčne posunutí a sebabedomejší v ovládaní v téme európskeho práva, ako aj európskeho súdnictva. Cieľom projektu je 

taktiež zabrániť dezinformáciám, ktoré každým rokom stúpajú.

2022-2-SK02-KA210-YOU-000091339 Hands up for Europeers InterActive Education Sielnica A 60 000,00 €

Malé partnerstvo trvajúce 24 mesiacov (08/2022 - 08/2024) medzi SK organizáciou InterActive Education a partnerom z PL 

Świat Rozpędu, pod názvom „Hands up for Europeers“. Zámerom projektu je najmä posilniť organizácie pracujúce s mládežou 

v oblasti disseminácie a multiplikácie a vytvoriť funkčnú komunitu Europeers, pričom projekt reflektuje práve absenciu tejto 

siete. Projekt predpokladá sériu aktivít, vrátane okrúhlych stolov, tvorbu metodických dokumentov, pilotnú fázu testovania, či 

školiace aktivity. Implementáciou bude vytvorená sieť 10 členov (+ 5 členov siete). Projektom bude vyškolená sieť 

multiplikátorov a realizovaná študijná návšteva, Výstupom je vytvorený strategický nástroj 2-ročný plán práce multiplikátora s 

cieľom dokumentovať reálne projekty mladých a prácu s mládežou na Slovensku. 

2022-2-SK02-KA210-YOU-000091167
Helping youth organizations to lead processes of civic 

engagement and active citizenship
Bratislavský inštitút pre politickú analýzu Bratislava R 60 000,00 €

Projekt malého partnerstva podáva Bratislavský politický inštitút spoločne s organizáciami Fifty-fifty z Grécka a A.S.E.L. z 

Rumunska. Future WE je pridruženým partnerom z Ukrajiny. Cieľom projektu je sprostredkovať pracovníkom s mládežou 

vzdelanie a zručnosti pre prevenciu konfliktov a budovanie mieru, aby ďalej mohli šíriť tieto hodnoty pri práci s mladými. 

Zámerom projektu je cez pracovníkov s mládežou podporiť mladých ľudí v občianskej angažovanosti a aktívnej participácii na 

občianskom živote v spoločnosti.

2022-2-SK02-KA210-YOU-000090768 Green Fork RESTART Martin R 60 000,00 €

Projektová žiadosť „Green Fork“ od predkladateľa Restart sa zameriava na zvýšenie informovanosti o nepriaznivých vplyvoch 

potravinového odpadu. Projektové partnerstvo je tvorené organizáciami zo Slovenska, Talianska, Bulharska a 

Severomacedónskej republiky. Uvedený cieľ bude naplnený prostredníctvom vyškolenia 48 účastníkov fyzických školení v 

jednotlivých krajinách a 60 účastníkov prostredníctvom on-line tréningov.

2022-2-SK02-KA210-YOU-000091049
Tvorba prevenčných programov pre závslosť mladých 

ľudí na pornografii
Tlakový hrniec, n.o. Banská Bystrica R 60 000,00 €

Project "Tvorba prevenčných programov pre závslosť mladých ľudí na pornografii" predkladá organizácia Tlakovy hrniec, n.o., 

Banská Bystrica, SR   v spolupráci s NePornu, z. s., Olomouc, ČR. Obsahom projektu je vytvoriť vzdelávací program pre 

oracovníkov s mládežou (ale aj rodičov, edukátorov, učiteľov) za účelom prevencie a vzdelávania mladých ľudí. Cieľom tohto 

programu je informovať a vzdelávať, poskytnúť praktické nástroje a aktivity pre prevenciu závislosti na porne a poskytnúť 

bezpečný priestor na zdieľanie a inklúziu. Súčasťou tohto programu bude aj školenie školiteľov. Metodika bude rozdelená na 

niekoľko častí: 1. školenie pre lektorov, 2.vzdelávací program pre školenia mladých ľudí rozdelený na 3 typy: - zážitkové 

workshopy (jednotlivé, možnosť spojiť viac workshopov do metodických blokov podľa výberu tém cieľovou skupinou) - 

víkendový seminár pre pracovníkov s mládežou- dlhodobé školenie s medzifázou na vzdelávanie,3. audiovizuálne vzdelávanie: - 

krátke video filmy k téme (osveta, vzdelávanie, prevencia) s expertmi na danú tému z oblasti psychológie.
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KA2-Malé partnerstvá

2022-2-SK02-KA210-YOU-000090387
IMplementation Of Supportive programs to improve 

the quality of life of morbid youth
Slovak Sport Organisation Bratislava N 0,00 €

2022-2-SK02-KA210-YOU-000090615
YOU DIG IT: YOUth´s DIGItal stress management 

Techniques
SYTEV

Kysucké Nové 

Mesto
N 0,00 €

2022-2-SK02-KA210-YOU-000090421
Roading to the circular economy and the youth 

employment
CERD Centre for education and regional development Svidník  N 0,00 €

2022-2-SK02-KA210-YOU-000090374 We are not addicted to digital CERD Centre for education and regional development Svidník  N 0,00 €

2022-2-SK02-KA210-YOU-000091357 Y Included Ženský algoritmus Košice N 0,00 €

2022-2-SK02-KA210-YOU-000090426 Empowering a youth generation of STEM RPIC Rožňava Rožňava N 0,00 €

2022-2-SK02-KA210-YOU-000091036
Leadership and Project management empowerment of 

youth organisations
InterActive Education Sielnica N 0,00 €

2022-2-SK02-KA210-YOU-000090911
FOSTERING ACTIVE CITIZENSHIP THROUGH PUPPET 

THEATRE
PRO-MOVEO Prešov N 0,00 €

2022-2-SK02-KA210-YOU-000091135 Games United Európsky inštitút regionálneho rozvoja, n.o. Nitra N 0,00 €

2022-2-SK02-KA210-YOU-000090823 Environmental Youth Entrepreneurship TOPCOACH SRO Bratislava N 0,00 €

2022-2-SK02-KA210-YOU-000091186

Budúcnosť mládeže v digitálnom prostredí SportTech 

spojených s podporou pohybových, zdravotných 

dopadov a nových digitálných zručností.

Slovenské športové inovačné centrum Bratislava N 0,00 €

2022-2-SK02-KA210-YOU-000091296 Just a mindfulness away Youth for Equality Pusté Úľany N 0,00 €

2022-2-SK02-KA210-YOU-000090707

Encouraging the transformational change in industry 

sector – bridging the generation gap towards resilience 

through non-formal learning

ADEL Slovakia Bratislava N 0,00 €

2022-2-SK02-KA210-YOU-000091087 Clean Environmental Movement STEFANI n.o. Žarnovica N 0,00 €

A Projekt navrhnutý na podporenie

R Projekt umiestnený na rezervnú listinu

N Projekt navrhnutý na nepodporenie

Vysvetlenie
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