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ESC30-Projekty solidarity

Číslo projektu Názov projektu Žiadateľ Obec
Pridelenie 

grantu
Rozpočet

Popis Podporeného Projektu

2022-1-SK02-ESC30-SOL-

000070755
Náučný chodník Vulkány dávnej minulosti Kožare Cabov A 6 888,00 €

Projekt prekladá skupina mladých s názvom Kožare z obce Cabov. Projekt nadväzuje na predošlé úspešné aktivity skupiny mladých ľudí, 

ktorí sa venujú okrem iného aj environmentálnym témam. Projekt budú realizovať mladí ľudia, ktorí chcú prostredníctvom prípravy 

náučného vulkanického chodníka podporiť dobrovoľnícke aktivity v oblasti a zároveň zahrnúť do aktivít aj širšiu komunitu. Projekt plánuje 

zapojiť 20 mladých ľudí do dobrovoľníctva a neformálnym vzdelávaním vyvzdelávať ďalších 20 mladých ľudí. 

2022-1-SK02-ESC30-SOL-

000071094
Komunitná Modranka Sytev Kysucké Nové Mesto A 6 000,00 €

Projektové aktivity v projekte Komunitná Modranka budú prebiehať 01/06/2022 do 31/05/2023, t.j. 12 mesiacov. Projekt svojim 

zameraním súvisí s programom a je zameraný na rozvoj komunít, participáciu a inklúziu. Projekt podáva MVO - SYTEV, ktorá plánuje 

vytvorením klubovne pre mladých ľudí vytvoriť bezpečný priestor na rozvíjanie a trávenie voľného času - plánujú  zapojiť mladých ľudí vo 

veku 13 až 30 rokov. Vo výsledku však chcú realizovať aj medzigeneračné stretnutia a aktivity. Skupina 5 mladých ľudí vyjadruje svoju 

solidaritu tým, že prevezme zodpovednosť a zaviaže sa priniesť do miestnej komunity pozitívnu zmenu v podobe nových možností na 

trávenie voľného času i neformálne vzdelávanie. Potreby cieľovej skupiny sú dostatočne popísané, východisková situácia zmapovaná. 

Diseminácia je nastavená dostatočne  - využije sa Instagram, Twitter a Facebook. Rovnako pozitívne možno hodnotiť zapojenie mladých 

ľudí do niektorých prác pri asanáciách a prerábkach klubovne a vonkajšieho priestoru, pričom výstupy plánujú zverejňovať na sociálne 

sieťach.

2022-1-SK02-ESC30-SOL-

000066067
Úsmev prosím! Úsmev prosím! Dolný Kubín A 6 444,00 €

Projekt má za cieľ vytvoriť príležitosti pre aktívne trávenie voľného času detí a mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením, počas ktorých 

budú mať možnosť rozvíjať svoje zručnosti, spoznať nových ľudí nielen so zdravotným znevýhodnením, ale aj vytvoriť priateľstvá s 

rovesníkmi bez zdravotného znevýhodnenia, čím dosiahnu jeden z ich cieľov - podporu inklúziu. Pomocou aktivít účastníci projektu budú 

mať možnosť získať nové skúsenosti, ktoré im posilnia sebavedomie a budú tak viesť k ich väčšej samostatnosti. Medzi ich ciele patrí 

skvalitniť život rodinám , ktoré majú zdravotne znevýhodneného člena, a preto sa zameriavajú aj na skupinu rodičov. Chcú ich prepojiť 

navzájom a tak vytvoriť ich komunitu, kde sa môžu rodičia podporovať (napríklad zdielať si príklady dobrej praxe pri terapii, liečbe). Ďalej 

chcú organizovať podujatia, kde pripravia aktivity pre deti a rodičia si budú môcť zatiaľ oddýchnuť. V neposlednom rade, dôležitou súčasťou 

projektu budú dobrovoľníci, ktorých budú zapájať do svojej činnosti. V závislosti od ich kompetencií budú mať možnosť realizovať aktivity s 

účastníkmi vďaka čomu nadobudnú nové skúsenosti so zdravotne znevýhodnenými ľuďmi. Rovnako ako pri skupine rodičov, cieľom je 

budovať komunitu dobrovoľníkov a vytvárať im príležitosti na sebarozvoj a odborný rast (teambuildingy, neformálne stretnutia, odborné 

prednášky a workshopy).

2022-1-SK02-ESC30-SOL-

000069447
Mladí ľudia aktívni pre seba a iných Sociálny Prešov Lada A 6 888,00 €

Projekt podáva občianske združenie Sociálny Prešov v mene skupiny mladých ľudí. Organizátormi majú byť mladí ľudia z Lady a Trnkova, 

ktorí chcú realizovať aktivity pre mladých ľudí a iné cieľové skupiny a podporiť komunitu cez stretávanie sa a realizáciu rôznych podujatí. 

2022-1-SK02-ESC30-SOL-

000052373
Coworking with bikers community 2 Coworking with community Košice A 6 000,00 €

Projekt predkladá neformálna skupina zložená z mladých ľudí z Košíc v miestnej cyklistickej komunite. Projektová žiadosť nadväzuje na 

predchádzajúci schválený solidárny projekt, kde sa realizovalo niekoľko projektov. Skupina spolupracuje s lokálnymi partnermi, ako napr. 

detský domov, centrum pre deti a rodiny, takisto aj s partnermi z Poľska a . Aktivity budú zamerané na management projektu, rozšírenie 

komunity a vytvorenie príjemného miesta (coworkingu) pre mladých ľudí z rôznych záujmových oblastí, návštevníkov.

2022-1-SK02-ESC30-SOL-

000069736
Náučný chodník - Vysoká nad Kysucou Priatelia z Kysúc Vysoká nad Kysucou A 6 000,00 €

Projekt predkladá neformálna skupina mladých ľudí Priatelia z Kysúc. Počas 12 mesiacov chcú vybudovať nový náučný chodník po osadách 

obce Vysoká nad Kysucou a vytvoriť k nemu aj web. Reagujú na potrebu socializácie po pandémii, chcú vytvoriť nový priestor na trávenie 

voľného času v prírode. Na projekte majú spolupracovať dobrovoľníci z komunity. 
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2022-1-SK02-ESC30-SOL-

000071455
EKOlogicky Sytev Kysucké Nové Mesto A 6 000,00 €

Projektové aktivity budú prebiehať od01/07/2022 do 30/06/2023. Projekt podáva skupina mladých ľudí združených v organizácii SYTEV - 

bývalí, resp. súčasní aktívni členovia. Do projektu plánujú zapojiť, čo najviac subjektov (Mesto KNM, Mestská knižnica, ZŠ a SŠ a iné 

organizácie alebo neformálne skupiny, ktoré sa zaoberajú danou problematikou). Cieľom je viesť mladých ľudí k ekologickému správaniu 

sa. V projekte ide o jednu aktivitu - vytvorenie ekologického krúžku.

2022-1-SK02-ESC30-SOL-

000062599
Večer talentov Lifestarter Trnava A 6 000,00 €

Projekt prekladá skupina mladých zastrešená organizáciou Lifestarter. Skupina mladých ľudí z Trnavy vníma vo svojom okolí potrebu 

pomôcť mladým, začínajúcim umelcom, ktorým mesto neponúka dostatočný priestor na sebaprezentáciu. Preto prišli s projektom „Večer 

Talentov“, v ktorom chcú pomôcť lokálnym neprofesionálnym umelcom zviditeľniť sa vo svojej komunite. Ich zámerom je prostredníctvom 

realizácie aktivít projektu vytvoriť priestor pre neprofesionálnych umelcov na prezentáciu, prepájanie a zároveň priniesť viac umenia a 

kultúry do komunity Trnavy. Zároveň chcú dlhodobo podporovať a pripravovať podujatia, ktoré budú pokrývať umelecké odbory 

(predovšetkým hudobný, dramatický a výtvarný).

2022-1-SK02-ESC30-SOL-

000066678
Run4forest Centrum voľného času Stará Ľubovňa A 6 888,00 €

Projekt predkladá CVČ v Starej Ľubovni, jeho realizáciu bude mať na starosti skupina mladých ľudí, ktorých bude CVČ podporovať. V 

priebehu 12 mesiacov plánujú realizovať Beh za zdravie - RUN4FOREST, vytvoriť náučný chodník pod názvom LOV BEZ ZBRANÍ, uskutočniť 

semináre, diskusie, hry, online aktivity, kvízy, súťaže v aplikácii ACTION BOUND, ktoré podporia, zlepšia a zvýraznia dôležitosť trvalo 

udržateľného rozvoja v environmentálnej oblasti a duševného zdravia. Projekt sa špeciálne nezameriava na žiadnu skupinu mladých ľudí s 

nedostatkom príležitostí.

2022-1-SK02-ESC30-SOL-

000068996
Krok ďalej Slovenský skauting, 10. zbor Trstená Trstená A 6 888,00 €

Projekt podávajú ako partia mladých ľudí z Trstenej a okolia. Všetci sú členmi skautskej organizácie, pod záštitou ktorej chcú tento projekt 

organizovať za pomoci kouča. Projekt cielene zamerali na deti a mládež, ale aj komunitu samotnú, ktorej sú aj súčasťou. Jedným z hlavných 

cieľov projektu je obnova, revitalizácia a vybudovanie záhradného ekosystému v priestoroch záhrady klubovne, ktorú majú k dispozícií. 

Budova je v Trstenej a jej okolí známa pod “urban” názvom. Sivý dom - jej poznanie a skvelá poloha im dáva počiatočné predispozície pre 

plánovanie a realizáciu tohto projektu. Rovnako v jej zatiaľ nevyužitých priestoroch chcú vybudovať edukačné centrum so zámerom na 

dôležité, či prierezové témy s podporou digitálnych nástrojov, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou doby, v ktorej žijeme. Projekt súčasne 

podporuje aj prácu a fungovanie skautského zboru, ktorý na svoju činnosť používa rokmi overený, avšak moderný program zameraný na 

rozvoj jednotlivca komplexne a prináša jeho fungujúce metódy medzi čo najväčší okruh mladých. Pomocou konkrétnych a cielených aktivít 

chcú podporiť v meste a jeho okolí pozitívne budovanie silnej mládežníckej komunity v rámci ktorej sa budú mladí ľudia navzájom 

motivovať, odovzdávať si skúsenosti, byť pre seba oporou a tým si vylepšia svoje líderské schopnosti, ktoré im neskôr pomôžu sa aj lepšie 

uplatniť’ v spoločnosti.

2022-1-SK02-ESC30-SOL-

000070039
Kids Mix

Občianske združenie DJov a hudobných 

producentov DJ Camp
Košice A 6 888,00 €

Projekt Kids Mix bude realizovať skupina mladých zastrešená Občianskym združením DJov a hudobných producentov DJ Camp. Projekt 

bude trvať v rozmedzí  1.9.2022 - 31.8.2023. Týka sa tém umenia, kreativity, a inklúzie marginalizovaných mladých.  

2022-1-SK02-ESC30-SOL-

000061281
Campík malých podnikateľov Cesty k podnikaniu Rosina A 2 740,00 €

Projek predkladá OZ Cesty k podnikaniu. Cieľom je vytvárať komunitu mladých, ktorí využívajú svoje talenty pre dobro ostatných. Témou 

aktivít je bezodpadová ekonomika, recyklácia a upcyklácia. Projekt uvádza deti do podnikateľského myslenia, vštepuje dôležité životné 

zručnosti zážitkovým spôsobom. Realizácia projektu zahŕňa hľadanie a rozvoj vlastného potenciálu, aktivity pre zručnosti: kreativita, 

iniciatíva, húževnatosť, tímová práca, kritické myslenie, komunikácia, sebaprezentácia, riešenie problémov. Jednotlivými aktivitami sú 

workshopy na témy: podnikateľské zručnosti a sebarozvoj, cirkulárna ekonomika a udržateľnosť, posilnenie digitálnych zručností, exkurzia 

do lokálnej green firmy.

Strana 3



ESC30-Projekty solidarity

2022-1-SK02-ESC30-SOL-

000066894
REplace REplace Košice N 0,00 €

2022-1-SK02-ESC30-SOL-

000070691
Show your talent Academy OZ Team Banská Bystrica N 0,00 €

2022-1-SK02-ESC30-SOL-

000060700
PossibiliTY Centrum voľného času Včielka Púchov N 0,00 €

2022-1-SK02-ESC30-SOL-

000070230
DAR 2 Harlekýn Nižná N 0,00 €

2022-1-SK02-ESC30-SOL-

000070724
eazy.space Eazy.space Dolný Kubín N 0,00 €

2022-1-SK02-ESC30-SOL-

000071240
KiKi - SCIENCE George Science, o.z. Nitra N 0,00 €

2022-1-SK02-ESC30-SOL-

000056874
Farebný svet má aj modrú Júlia Reinoldová Svätý Jur N 0,00 €

2022-1-SK02-ESC30-SOL-

000067448

Zvyšovanie participácie študentov 

stredných škôl a kvality duševného zdravia 

mladých

Aliancia stredoškolákov Lazisko N 0,00 €

2022-1-SK02-ESC30-SOL-

000071474
Vodíkový strojníci Kysuckí strojníci Kysucké Nové Mesto N 0,00 €

2022-1-SK02-ESC30-SOL-

000070551
Vodík a zelená energia v doprave Hydrogen wings Žarnovica N 0,00 €

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-ESC50-002812 - Malý Berlín Trnava Áno/Áno/Áno - -

2021-1-SK02-ESC50-002813 - Gréckokatolícka rómska misia Kokošovce Áno/Nie/Áno - -

2021-1-SK02-ESC50-002814 - Centrum voľného času Košice Košice Áno/Áno/Áno - -

2021-1-SK02-ESC50-002815 - YMCA na Slovensku Liptovský Mikuláš Áno/Áno/Áno - -

2021-1-SK02-ESC50-002816 -
Výskumný ústav detskej psychológie 

a patopsychológie
Bratislava -  /Áno/Áno - -

A Projekt navrhnutý na podporenie

N Projekt navrhnutý na nepodporenie

Vysvetlenie

*Poradie typov značky kvality: podporná/vedúca/hosťujúca 

Strana 5


