
„Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/ 
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“ 

 

Možnosti získania finančných prostriedkov aj pre samosprávy prostredníctvom 

programov IUVENTY- Slovenského inštitútu mládeže: 

1. KomPrax – rozvoj zručností mladých ľudí cez rozvoj mesta či obce (národný 

projekt spolufinancovaný zo zdrojov EÚ) 

Neporiadok v parku, zchátrané detské ihrisko, chýbajúce kultúrne či športové podujatia. Aj toto 

sú niektoré z problémov, ktoré identifikovali mladí ľudia vo svojom okolí a rozhodli sa ich zmeniť v rámci 

projektu KomPrax – Kompetencie pre prax. 

KomPrax ponúka mladým ľuďom sériu interaktívnych víkendových školení, v rámci ktorých pracujú 

na rozvoji svojich zručností, ktoré ocení každý zamestnávateľ – komunikácia, tímová spolupráca, 

projektové myslenie, či finančná gramotnosť. Súčasťou vzdelávania je aj praktická úloha v podobe 

jednoduchého projektu, ktorý si mladí ľudia vymyslia od začiatku sami, sami si ho naplánujú, 

zrealizujú aj vyhodnotia. Každý účastník získa finančný príspevok na svoj projekt do výšky 200€. 

Celým procesom ich sprevádza dvojica skúsených školiteľov. Počas vlastnej skúsenosti z projektu 

získajú oveľa viac zručností, ako len prípadným počúvaním teórie v škole. Preto sa nestačí učiť len 

v škole, ale aj na vlastnej koži. 

V rámci malých projektov mladí ľudia často riešia problémy, s ktorými sa stretávajú tam, kde žijú alebo 

študujú – teda v obciach a mestách – čím prispievajú k ich rozvoju. 

Vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu je celé vzdelávanie bezplatné a realizuje sa vo 

všetkých krajoch Slovenskej republiky. 

V prípade záujmu o ďalšie informácie, navštívte stránku www.komprax.sk alebo kontaktujte 

zamestnanca IUVENTY vo vašom regióne (http://www.iuventa.sk/sk/Kontakty/Kancelaria-narodneho-

projektu-KomPrax/Regionalni-odborni-riesitelia.alej). 

 

2. Program EÚ Mládež v Akcii 

POZOR posledná uzávierka bude 1. októbra 2013!!!! 

Spolupracujete s partnerskými mestami zo zahraničia? Radi by ste podporili aktívnu účasť mladých na 

spoločenskom dianí vo Vašom meste/obci? Ponúkame možnosť zapojenia sa do programu Mládež 

v akcii prostredníctvom  Akcie 1.3 – Projekty mládežníckej demokracie 

Ciele:   

 Podpora postoja mladých ľudí k všeobecným prvkom fungovania zastupiteľskej modernej 

demokracie. Cieľom projektu tohto typu je vyvolať u mladých ľudí pocit zodpovednosti k štátu 

na medzinárodnej, národnej, regionálnej a lokálnej úrovni. 

http://www.iuventa.sk/sk/KomPrax/Vsetko-o-skoleniach/Cena-skoleni-bezplatne.alej
http://www.komprax.sk/
http://www.iuventa.sk/sk/Kontakty/Kancelaria-narodneho-projektu-KomPrax/Regionalni-odborni-riesitelia.alej
http://www.iuventa.sk/sk/Kontakty/Kancelaria-narodneho-projektu-KomPrax/Regionalni-odborni-riesitelia.alej
http://www.iuventa.sk/sk/Kontakty/Kancelaria-narodneho-projektu-KomPrax/Regionalni-odborni-riesitelia.alej
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 Projekty môžu slúžiť ako nástroj na výmenu skúseností fungovania mládežníckych 

parlamentov, žiackych školských rád, stredoškolských rád.  

 Projekt má slúžiť ako nástroj ako podporiť mladých ľudí v rámci demokratických procesov 

a podporovať konštruktívnu kritiku mladých ľudí. 

 Pre realizáciu projektu je nevyhnutné partnerstvo so zahraničným partnerom napríklad 

s partnerským mestom danej obce 

 Je možné získať finančné krytie na 75% reálnych nákladov na projekt (max.  do výšky 50 000 

EUR) 

Príklad dobrej praxe: Projekt Mládežníckej demokracie pod názvom Student Councils – Stand Closer, 

ktorý realizovala Rada mládeže Žilinského kraja bol zameraný na pochopenie participácie mladých ľudí 

na verejnom živote, aktívne občianstvo a prezentačné schopnosti. Partnermi projektu boli členovia 

študentských rád z Francúzska, Českej republiky, Talianska a Rumunska. Cieľom projektu bola práca 

a porovnanie fungovania študentských rád ako forma participácie mladých ľudí a vyjadrenie ich potrieb 

prostredníctvom štruktúrovaného dialógu na úrovni žiackych školských rád.  

Potrebujete podporiť efektívny dialóg medzi mladými ľuďmi a predstaviteľmi samosprávy? Ponúkame 

možnosť zapojenia sa do programu Mládež v akcii prostredníctvom  Akcie 5.1 – Stretnutia mladých 

ľudí a ľudí zodpovedných za mládežnícku politiku 

Ciele:  

 Podpora dialógu medzi mladými ľuďmi alebo mládežníckymi organizáciami a ľuďmi, ktorí sú 

zodpovední za politiku voči mládeži na lokálnej, regionálnej alebo národnej úrovni.  

 Projekty majú byť nástrojom vyjadrenia potrieb mladých ľudí smerom k pracovníkom, ktorí majú 

právo rozhodovať. 

  Stretnutia sa môžu konať prostredníctvom plánovaného štruktúrovaného dialógu, seminárov, 

konferencií alebo okrúhlych stolov.  

 Cieľom projektov tohto typu  je aktívne zapájanie mladých ľudí do politických procesov v širšom 

zmysle slova, ktoré sa ich bezprostredne týkajú a majú na nich dopad. Projekty podporujú aj 

vytváranie poradného orgánu, ktorý pozostáva zo zástupcov mladých ľudí so zástupcami na 

miestnej a regionálnej úrovni o riešení nastolených problémov. 

 Na tento typ projektu nie je potrebný zahraničný partner 

 Je možné získať finančné krytie na 75% reálnych nákladov na projekt (max.  do výšky 50 000 

EUR) 

Príklad: Rada mladých pod mestom Leopoldov realizovala projekt, ktorého cieľom bolo 

prostredníctvom okrúhlych stolov a pracovných stretnutí zistiť potreby mladých ľudí (organizovanej 

aj neorganizovanej mládeže) a prostredníctvom dialógu s predstaviteľmi mesta tieto potreby riešiť. 

Výsledky dialógu budú zakomponované do stratégie mesta voči mládeži, komplexne a systematicky 

budú pokrývať prácu konkrétnych akčných krokov v spolupráci s mladými ľuďmi, MVO, neziskových 

organizácii, neformálnymi skupinami a aktivistami.  

 

Viac informácií nájdete na webovej stránke www.mladezvakcii.sk v časti Dokumenty 

http://www.iuventa.sk/sk/Mladez-v-akcii/Dokumenty/Zakladne-dokumenty-programu.alej, kde nájdete 

http://www.mladezvakcii.sk/
http://www.iuventa.sk/sk/Mladez-v-akcii/Dokumenty/Zakladne-dokumenty-programu.alej
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Sprievodcu programom Mládež v akcii na rok 2013. Zároveň je možné projektové zámery konzultovať 

buď priamo v národnej agentúre, alebo prostredníctvom regionálnych konzultantov. Osobné kontakty 

nájdete na webovej stránke v časti Kontakty http://www.iuventa.sk/sk/Mladez-v-akcii/Kontakty.alej. 

 

http://www.iuventa.sk/sk/Mladez-v-akcii/Kontakty.alej

