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Neformálne vzdelávanie 

FORMÁLNE 

VZDELÁVANIE 

NEFORMÁLNE 

VZDELÁVANIE 

zameranie na výučbu učenie sa 

role učiteľ – žiak školiteľ (facilitátor) 

–    účastník 

program fixný flexibilný 

postoj súťaživosť spolupráca 

orientácia na výsledok na proces 

prístup intelektuálny holistický 

(na celú osobnosť) 
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1. SAAIC - Národná agentúra programu Erasmus+ je 

zodpovedná za implementáciu aktivít v oblasti 

vzdelávania a odbornej prípravy. 

2. IUVENTA – Národná agentúra programu Erasmus+ je 

zodpovedná za implementáciu aktivít v oblasti mládeže a 

športu. 

Výkonná agentúra pre kultúru, vzdelávanie a audiovizuálnu 

oblasť v Bruseli je zodpovedná za riadenie 

centralizovaných aktivít programu Erasmus+. 

 

 

Národná agentúra 

Program Erasmus+ koordinuje MŠVVaŠ SR. Na Slovensku 

existujú 2 národné agentúry zodpovedné za realizáciu 

decentralizovaných aktivít programu Erasmus+: 
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CIELE A PRIORITY PROGRAMU E+ 

 

 zapojenie mladých ľudí zo znevýhodneného 

prostredia, podpora rozmanitosti, medzi-

kultúrny a medzi-náboženský dialóg, spoločné 

hodnoty slobody, tolerancie a rešpektovania 

ľudských práv, ako aj zvýšenie mediálnej 

gramotnosti, kritického myslenia a zmyslu pre 

iniciatívu mladých ľudí, 
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CIELE A PRIORITY PROGRAMU E+ 

 

 zvyšovanie kompetencií pracovníkov s mládežou 

potrebných pre prenos základných hodnôt našej 

spoločnosti a prevencia násilnej radikalizácie najmä 

vo vzťahu k mladým ľuďom ohrozených 

radikalizáciou; 

 

 podpora nadnárodných iniciatív mládeže, podpora 

kvalitnej práce s mládežou, podpora posilnenia 

postavenia mladých ľudí  a podpora podnikateľského 

vzdelávania a sociálneho podnikania medzi mladými 

a to najmä v rámci strategických partnerstiev, 
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Vďaka projektu som sa naučil/a niečo nové o 

nasledujúcich témach:
mládežnícke 

výmeny

mobility 

pracovníkov 

s mládežou EDS

tréningy a 

školenia

Kultúrna rozmanitosť 64,2% 47,7% 77,8% 53,8%

Mládež a práca s mládežou 51,2% 73,4% 77,8% 76,9%

Neformálne a informálne vzdelávanie 43,8% 61,5% 66,7% 69,2%

Osobnostný rozvoj 45,9% 47,7% 88,9% 46,2%

Vzdelávanie, školenia, učenie sa 39,0% 47,7% 33,3% 84,6%

Európske témy 32,4% 36,7% 0,0% 15,4%

Ľudské práva 31,6% 30,3% 22,2% 15,4%

Projektový manažment a tvorba projektov 19,9% 37,6% 55,6% 69,2%

Začlenenie znevýhodnených ľudí do spoločnosti 23,6% 26,6% 55,6% 30,8%

Diskriminácia (na základe pohlavia, postihnutia a pod.) 24,9% 23,9% 0,0% 23,1%

Aktívne občianstvo a participácia na živote spoločnosti 19,6% 39,4% 22,2% 30,8%

Solidarita s ľuďmi, ktorí potrebujú pomoc 24,1% 22,9% 22,2% 15,4%

Podnikavosť a iniciatívnosť 21,8% 29,4% 22,2% 30,8%

Práca, profesijný rozvoj 19,4% 33,9% 22,2% 38,5%

Médiá, informačné a komunikačné technológie, 

sociálne médiá a internet

20,7% 26,6% 22,2% 23,1%

Demokracia 23,1% 17,4% 22,2% 23,1%

Životné prostredie 24,4% 15,6% 11,1% 7,7%

Zdravie a duševná pohoda 22,5% 21,1% 11,1% 7,7%

Európske politiky a inštitúcie 15,1% 13,8% 0,0% 38,5%

Nenásilie 14,1% 15,6% 22,2% 7,7%

Mládežnícka politika 11,4% 17,4% 11,1% 30,8%

Udržateľný rozvoj 10,3% 11,0% 11,1% 7,7%

Rozvoj mládežníckej politiky 9,0% 14,7% 0,0% 7,7%

Žiadne nové poznatky som vďaka projektu nezískal/a. 2,9% 0,0% 0,0% 0,0%



Oblasti:  

  mládež 

  šport 

Krajiny: 

 krajiny programu - všetky členské štáty EÚ a krajiny, 

ktoré nie sú členmi EÚ: Macedónsko, Island, 

Lichtenštajnsko, Nórsko, Turecko a Srbsko.  

 partnerské krajiny susediace s EÚ (4 regióny: 

Západný Balkán, krajiny Východného partnerstva, 

krajiny južného Stredomoria, Ruská federácia) 
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Kto sa môže uchádzať o grant  

(oblasť mládeže)? 

 

 organizácie pracujúce s mládežou,  

 mladí aktívni ľudia, neformálne skupiny, 

 školy a školské zariadenia, 

 pracovníci obecných a mestských úradov, 

 športové organizácie podporujúce prácu s mládežou 
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Kľúčové akcie 

 

 KA1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov 

 

 KA2 – Spolupráca v oblasti inovácií a   

     výmena osvedčených postupov –  

     Strategické partnerstvá 

 

 KA3 – Podpora reformy politík 
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KA1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov  
 

 

 Podpora mobility mladých ľudí 

 Mládežnícke výmeny 

 

 Podpora mobility pracovníkov s mládežou  

 Semináre, školenia, kontaktné semináre, štúdijné 

návštevy a pracovné stáže (job-shadowing) 
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Mládežnícka výmena 

Podpora skupinovej mobility mladých ľudí 

 Oprávnení žiadatelia: mladí ľudia (prostredníctvom 

neformálnej skupiny), organizácie pracujúce s 

mládežou, verejný orgán  

 Trvanie projektu: 3 – 24 mesiacov 

 Trvanie aktivít: 5 - 21 dní 

 Vekové rozpätie: 13 - 30 rokov 

 Počet účastníkov: 16 - 60 účastníkov 

 APV - prípravná návšteva – max 2 dni (1 účastník za 

krajinu) 
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Mládežnícka výmena 

 ROZPOČET: 

 Cestovné náklady – vypočítané podľa kalkulačky EK:  

 http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/tools/distance_en.htm 

 Organizačná podpora – grant na priame aktivity 

súvisiace s realizáciou projektu 35 Eur/deň (v závislosti 

od krajiny realizácie aktivity) 

 Špeciálne náklady – naviazané najmä na inkluzívne 

projekty, asistenti, 100% celkových nákladov 

 Mimoriadne náklady – víza, očkovanie, ubytovanie 

počas APV, 100% 
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Mobilita pracovníkov s mládežou 

 výmena skúseností, know-how, profesionálny 

rozvoj;  

 Oprávnené aktivity: školenia, semináre, kontaktné 

semináre, študijné návštevy, pracovná stáž; 

 Trvanie projektu: 3 – 24 mesiacov 

 Trvanie: 2 dni až 2 mesiace 

 Vekové rozpätie: žiaden vekový limit 

 Počet účastníkov: max. 50 
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Mobilita pracovníkov s mládežou 

ROZPOČET: 

 Cestovné náklady - kalkulačka 

 Organizačná podpora – vrátane školiteľov a 

facilitátorov 60 Eur/osoba 

 Špeciálne náklady 

 Mimoriadne náklady 
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KA2 - Spolupráca v oblasti inovácií  a výmena 

osvedčených postupov  

Strategické partnerstvá 

  výmena skúseností a príkladov dobrej praxe 

  implementácia osvedčených postupov a inovácií  

  podpora uznania zručností nadobudnutých počas NFV 

  medzi-sektorová spolupráca  

  systematický rozvoj práce s mládežou v niektorej z 

priorít Stratégie 

 Výstup: dopad na systém práce a prístupov voči 

mládeži.  

 

http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=FOSaJt-TWRIJQM&tbnid=c11qDi-PRGlztM:&ved=0CAUQjRw&url=http://blogs.msdn.com/b/willy-peter_schaub/archive/2012/04/10/tfs-integration-tools-vc-conflict-a-namespace-conflict-has-been-detected-what-now.aspx&ei=41puUYS4C5HntQaMm4EQ&psig=AFQjCNE0UgMWK9utUX_q4SnMhaxc8iEZqQ&ust=1366273092436784


KA2 – Nadnárodné iniciatívy 

 Cieľová skupina: mladí ľudia 13 - 30 rokov 

 Zámer: rozvoj aktívneho občianstva, podpora 

podnikavosti a iniciatívnosti MĽ 

 Príležitosť realizovať svoje nápady a cez 

projekt si zlepšiť kompetencie  

 Projekty zamerané na miestnu komunity, 

vytvorenie soc. podniku a pod. 

 Nadnárodné partnerstvo s podobnými 

záujmami, aj NF skupina pod hlavičkou 

organizácie 
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KA2 – Spolupráca v oblasti inovácií a 
osvedčených postupov 

 Zvyšovanie kvality v práci s mládežou a vzdelávaní;  

 podpora zamestnanosti MĽSNP vrátane NEETs; 

 Posilnenie participácie a aktívneho občianstva mladých 
ľudí; 

 Rovnosť a inklúzia vo vzdelávaní, podpora 
podnikateľských zručností; 

 Min. 2 krajiny/2 partneri; 

 Trvanie: 6 - 36 mesiacov; 

 Max. 450 000 €  alebo 12 500 € na mesiac; 
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KA3 – Štruktúrovaný dialóg:   

Stretnutia mladých ľudí a ľudí  zodpovedných 

za mládežnícku politiku: 

 Stretnutia k témam Štruktúrovaného dialógu 

alebo Stratégie EÚ pre mládež; 

 Aktivity na podporu tém European Youth Week; 

 Podujatia simulujúce fungovanie 

demokratických inštitúcií; 

 Stretnutia týkajúce sa participácie mladých 

ľudí; 

http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=FOSaJt-TWRIJQM&tbnid=c11qDi-PRGlztM:&ved=0CAUQjRw&url=http://blogs.msdn.com/b/willy-peter_schaub/archive/2012/04/10/tfs-integration-tools-vc-conflict-a-namespace-conflict-has-been-detected-what-now.aspx&ei=41puUYS4C5HntQaMm4EQ&psig=AFQjCNE0UgMWK9utUX_q4SnMhaxc8iEZqQ&ust=1366273092436784


KA3 – Štruktúrovaný dialóg:  

 Žiadateľom nemôžu byť neformálne skupiny 

 Je možné žiadať aj na národnej úrovni, min. 30 účastníkov 

 Trvanie: 3 – 24 mesiacov 

ROZPOČET: 

 Cestovné náklady – kalkulačka 

 Organizačná podpora - 35 Eur/účastník 

 Špeciálne náklady – 100 % 

 Mimoriadne náklady -  môžu byť naviazané aj na online 

konzultácie mladých ľudí 
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Šport v Erasmus + 

 

 Pokrýva viacero nosných aktivít v oblasti 

športu: 

1. Podpora partnerstiev pre spoluprácu                    

v oblasti športu 

2. Podpora malých partnerstiev pre 

spoluprácu v oblasti športu 

3. Podpora neziskových  európskych podujatí 
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Šport v Erasmus + 

1. Podpora partnerstiev pre spoluprácu v oblasti športu 

- Bojovať s hrozbami pre šport (doping, manipulácia s 

výsledkami zápasov, násilie, netolerancia) 

- Podporiť správne riadenie v športe a duálne kariéry 

športovcov 

Žiadatelia: akékoľvek neziskové organizácie alebo verejné 

inštitúcie pôsobiace v programových alebo v partnerských 

krajinách (na lokálnej, regionálnej alebo národnej úrovni) - 

Min. 5 partnerov z 5 programových krajín 

 

Trvanie: 12-36 mesiacov (buď 12, 18, 24, 30 alebo 36) 

 

Predkladá sa do Bruselu do výkonnej agentúry EACEA 
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Šport v Erasmus + 

2. Podpora malých partnerstiev pre spoluprácu v oblasti športu 

- Podporiť sociálne začlenenie a rovnosť v oblasti športu 

- mobilita dobrovoľníkov, trénerov, manažérov a 

zamestnancov neziskových športových organizácií 

- Podpora vzdelávania v športe s osobitným zameraním sa na 

rozvoj športu 

Žiadatelia : akékoľvek neziskové organizácie alebo verejné 

inštitúcie pôsobiace v programových alebo v partnerských 

krajinách (na lokálnej, regionálnej alebo národnej úrovni) - 

Min. 3 partnerov z 3 programových krajín 

 

Trvanie: 12-24 mesiacov (buď 12, 18 alebo 24) 

 

Predkladá sa do Bruselu do výkonnej agentúry EACEA 
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Šport v Erasmus + 

3. Podpora neziskových európskych podujatí 

- Podporovať dobrovoľnícku činnosť v športe 

- Podporovať sociálne začlenenie a rodovú rovnosť v športe 

- Zvyšovať povedomie o zdraviu prospešných pohybových 

aktivitách 

- Podporovať realizáciu Európskeho týždňa v športe 

 

Žiadatelia: akékoľvek neziskové organizácie alebo verejné 

inštitúcie pôsobiace iba v programových krajinách  

Partneri z min. 12 programových krajín 

Trvanie:  max. 1 rok (vrátane prípravy a následných aktivít) 

Žiadať je možné max. 80% do celkovej výšky 500.000 € 
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PREDKLADACIE TERMÍNY PRE VŠETKY 

KĽÚČOVÉ AKCIE V OBLASTI MLÁDEŽE  
 

Začiatok februára 

Koniec apríla 

Začiatok októbra  

do 12:00 hod. SEČ  

http://www.erasmusplus.sk/ 
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 Pre jednotlivé KA na rok 2019 je pre Program Erasmus+ pre 

mládež alokovaných: 

 KA1 –   2 mil.  €  

 KA2 –    700 000 € 

 KA3 –    140 000 € 
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Misia 
 

„Eurodesk zvyšuje 

povedomie medzi 

mladými ľuďmi o ich 

možnostiach mobility, 

aby sa prostredníctvom 

nich stali aktívnymi 

občanmi“ 

Pre koho je 

Eurodesk? 
 

„Eurodesk je pre 

profesionálov, ktorí 

pracujú s mladými ľuďmi 

v ich voľnom čase“ 



 

Kedy kontaktovať Eurodesk 

pobočku? 

Ak som mladý človek (18-30) a: 
Som mladý a chcem vycestovať do zahraničia  

(práca, stáž, štúdium, dobrovoľníctvo...) 

Chcem poradiť s tým, čo môžem robiť vo voľnom čase, ako získať praktické 

skúsenosti a ďalšie kompetencie 

Chcem dostávať pravidelne aktuálne informácie o mojich možnostiach v 

Európe 



 

Hľadám partnerskú organizáciu do projektu – napr. Erasmus+ 

Organizujem podujatie alebo aktivitu, na ktorej budem propagovať 

príležitosti pre mladých ľudí (18-30 rokov) o možnostiach cestovať a 

vzdelávať sa.  

Chcem pripraviť interaktívny seminár pre skupinu mladých ľudí, alebo 

pracovníkov s mládežou, o možnostiach cestovať a vzdelávať sa. 

  

Kedy kontaktovať Eurodesk 

pobočku? 

Ak som organizácia a...: 



 Financovaný z grantového programu EÚ Erasmus+ 

 Na Slovensku 11 kontaktných bodov 



Ďakujeme  

za pozornosť! 

www.iuventa.sk 

 

IUVENTA – Slovenský 
inštitút mládeže   

Karloveská 64 

842 58 Bratislava 4 
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