
                Žiadosť o finančný príspevok
                      Akcia 1 – Mládež pre Európu

             Podakcia 1.2 – Mládežnícke iniciatívy
                   Verzia platná od 1. januára 2011

Prosím, vyplňte všetky príslušné časti tejto žiadosti. Žiadateľ je povinný priložiť VŠETKY dokumenty požadované v kontrolnom 
zozname.

Prosím, pozrite si  Sprievodcu programom, kde môžete nájsť všetky potrebné informácie k projektom a k vyplneniu tejto 
žiadosti.

 

Časť I.  Identifikácia a zhrnutie projektu

Číslo projektu
Vyplní Výkonná agentúra alebo Národná agentúra. Pečiatka pošty / Dátum prijatia

Názov žiadateľa  
Prosím, uveďte názov a skratku žiadateľa

organizácia/skupina

o.z. Jarovnice

Názov projektu
Prosím, uveďte názov Vášho projektu. 

„....poďme meniť svoj svet a vyjdime s ním von“

Typ projektu
Prosím, označte príslušné  aktivity, na ktoré  predkladáte túto žiadosť. Viac informácií nájdete v  Sprievodcovi  programom,  
časti B - Podakcia 1.2.

Tento projekt je mládežníckou 
iniciatívou typu:
(označte len jedno políčko)

       Národná mládežnícka iniciatíva

       Nadnárodná mládežnícka iniciatíva

Trvanie projektu1

Prosím, uveďte celkové trvanie projektu od prípravnej fázy až po hodnotenie.

Projekt začína2:
(dátum vzniku prvých nákladov)

01/08/2011    

Projekt končí:
(dátum vzniku posledných 
nákladov)   30/11/2012    

Celkové trvanie projektu (v mesiacoch): 16
1 Trvanie od 3 do 18 mesiacov.
2 Prosím, pozrite si Sprievodcu programom,  časť C.

Miesto konania projektu

Adresa Komunitné centrum  Jarovnice, (prípadne) Kultúrny dom Jarovnice

PSČ 082 63 Mesto Jarovnice

Kraj Prešovský Štát Slovensko



Časť I.  Identifikácia a zhrnutie projektu (pokračovanie)

Napĺňanie všeobecných cieľov programu Mládež v akcii
Prosím, označte príslušné políčko / políčka.

Projekt: 

  podporuje aktívne občianstvo mladých ľudí vo všeobecnosti, a najmä ich európske občianstvo;

  rozvíja solidaritu a presadzuje toleranciu medzi mladými ľuďmi, najmä za účelom podpory sociálnej 
súdržnosti v Európskej únii;

  podporuje vzájomné porozumenie medzi mladými ľuďmi v rôznych krajinách;

  prispieva k rozvoju kvality podporných systémov pre aktivity mládeže a spôsobilostí organizácií občianskej 
spoločnosti v oblasti mládeže;

  presadzuje európsku spoluprácu v oblasti mládeže.
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Napĺňanie priorít programu Mládež v akcii
Prosím, označte príslušné políčko / políčka.

Stále tematické priority Ročné priority

  Európsky rok dobrovoľníctva

  Nezamestnanosť mládeže

  Inkluzívny rast

  Globálne výzvy týkajúce sa životného prostredia a klimatické 
zmeny

  Kreativita a podnikavosť

  Európske občianstvo

  Participácia mladých ľudí

  Kultúrna rozmanitosť

  Začlenenie mladých ľudí

      s nedostatkom príležitostí

Národné priority 

   Ak áno, prosím upresnite – dobrovoľníctvo .

Hlavné témy aktivity
Prosím, označte najviac 2 políčka.

  Európska informovanosť   Menšiny

  Dialóg medzi náboženstvami   Rozvoj miest/vidieka

  Boj proti diskriminácii   Mládežnícke politiky

  Umenie a kultúra   Médiá a masovokomunikačné prostriedky/ 
Informácie pre mládež

  Rodová rovnosť   Vzdelávanie prostredníctvom športu 
a outdoorových aktívít

  Postihnutie   Zdravie

  Boj proti diskriminácii na základe sexuálnej 
orientácie

  Životné prostredie

  Iné – prosím upresnite:   Rómske komunity

Zhrnutie projektu
Prosím, uveďte stručný opis Vášho projektu (približne 10-15 riadkov). Prosím, vezmite na vedomie, že ak bude Váš projekt  
schválený, tento opis môže byť publikovaný. Preto buďte precízny a opíšte miesto konania, typ projektu, tému projektu, ciele  
projektu, trvanie projektu v dňoch, zahrnuté krajiny,  počet  účastníkov,  zahrnuté aktivity a metódy.  Toto zhrnutie musí byť  
uvedené v anglickom, nemeckom alebo francúzskom jazyku, bez ohľadu na to, v akom jazyku vyplňujete zvyšok tejto žiadosti.  
Prosím buďte jasný a stručný.

The project “LET US CHANGE OUR WORLD  AND STEP OUTSIDE“ is realised by unformal group of 4 people  “.... we young from Jarovnice“ who 
represent the bigger group of 20 young Roma people. It will take place in Jarovnice, the village where is one of the biggest Roma 
community in Slovakia. Young people from Roma community are living socially excluded, do not finish the basic school and live without 
education, inspiration, in stereotypes. Some of young people understood the importance of beeing educated if they want be successfull 
in their lives. They decided to work with handicaped young Roma  They work together in local Community Center or Cultural House with 
Roma children and youth.. They will manage free time activities  and work at gaining the learning skills of Roma children and young  
people in Jarovnice (in cooperation with another volunteers and tutor), youth and also their families during one year and support them in 
gaining computer skills,  languages skills and they will try to inspire them to be educated for better life within society.

Young people, volunteers from NGO Jarovnice  and tutors will organise the activities for Roma children and youth / peers. The activities 
involve learning languages (Slovak, English) sport, gaing computer skills, manual skills.  In the project  there will be involved about 40 
children and young people.  The activities for children and young people will begin after preparation phase at summer time and will last  
during the whole school year. Children and young people will be involved  in the groups of 10 members and will attend the activities in 
the afternoons. The result will be the higher interest among young Roma people for education and gaining computer and language  
skills and involvement of volunteers in activities for Roma people.
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Časť II.  Žiadateľ 

A.  Údaje o žiadateľovi 
Meno o.z. Jarovnice

Ulica, číslo Jarovnice 220

PSČ 082 63 Obec / mesto Jarovnice

Kraj Prešovský Štát Slovensko

E-mail hylov@rimkat.sk Webová stránka

Telefón 0907550242 Fax

Osoba oprávnená podpísať zmluvu v mene žiadateľa (štatutárny zástupca)1

Priezvisko Zábavová Meno Silvia

Pozícia / funkcia splnomocnená osoba (štatutárom Mgr. Stanislavom Radvanským)

Osoba zodpovedná za projekt (kontaktná osoba)

Priezvisko Zábavová Meno Silvia

Pozícia / funkcia

E-mail szabavova@gmail.com

Telefón 0910989260 Fax

1 Vzhľadom k tomu, že žiadatelia sa necítia zruční v manažmente väčších projektov, požiadali Mgr. Silviu Zábavovú 
o podporu vo finančnom manažmente projektu
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B.  Profil žiadateľa
Typ a štatút   Nezisková / mimovládna organizácia   Neformálna skupina mladých ľudí

  Iné – prosím špecifikujte:

Pôsobnosť   Miestna   Regionálna   Národná   Európska / Medzinárodná

Prosím, uveďte stručný opis Vašej organizácie / skupiny (pravidelné aktivity, členstvo v iných organizáciách, atď.) a opíšte  
Vaše možnosti a motiváciu dokončiť predkladaný projekt.

Našu neformálnu skupinu „...my mladí z Jarovníc“ tvoria 4 mladí  ľudia pochádzajúci z Jarovníc  (v prípade 
väčšej účasti detí dve zástupkyne Občianskeho združenia Jarovnice ako tútorky). 

Naša neformálna skupina vlastne zastupuje širšiu skupinu dobrovoľníkov, spolupracujúcou s O.Z. Jarovnice. 
Patrí sem ďalších 16 mladých ľudí,  ktorí budú spolu s nami viesť skupiny rovesníkov k naplneniu voľného 
času,   zamerané  hlavne  na  hľadanie  a rozvoj  talentov.  Niektoré  z  aktívít  už  boli  pod  vedením  tútorov 
organizované  aj  po  iné  roky,  na  základe  dobrovoľníctva  a to  v  prostredí  Kultúrneho  domu  Jarovnice, 
Pastoračného  komunitného  centra  Jarovnice,  alebo  vo  Farských  priestoroch,  či  po  domoch  samotných 
mladých ľudí. 

Pochádzame z prostredia  miestnej  rómskej   komunity,  kde  sa  stretávame s rôznymi  patologickými  javmi. 
Počas svojej práce sme si uvedomili, ako ťažko sa darí jedincom z rómskeho prostredia vymaniť sa z kruhu 
chudoby, stereotypov. V mnohých prípadoch zlyháva rodina, ale aj vzdelávacie inštitúcie a jedinec sa ocitá 
v začarovanom kruhu. Cez aktivity , hry, súťaže, rozhovory,  ale napr. aj počítačové zručnosti, či učenie sa 
angličtiny a zdokonaľovanie slovenčiny  chceme naučiť rómsku mládež využívať voľný čas, dať podnety ku 
rozvoju  potenciálu,  zvýšiť  sebaúctu,  spoznať  hodnoty,  ktoré  si  niektorí  mladí  ľudia  z komunity  už  osvojili 
a vymanili sa z prostredia. 

Za hlavnú hodnotu považujeme vzdelanie, ale sme si vedomí, že pokiaľ nemajú deti zázemie v rodine, ťažko 
nastúpia cestu za vzdelaním. Deti a mládež pochádzajúca z rómskeho prostredia sa v novom prostredí  ťažko 
adaptuje. Náš projekt sa zameria na hľadanie ciest pre dve kategórie detí a mládeže

1. tie, ktoré pochádzajú z najviac znevýhodneného prostredia, kde je väčšie riziko nenaplnenia cieľov; 

2.  skupina  detí  a  mládeže,  ktoré  potrebujú  povzbudenie  v rozvoji  svojich  talentov,  záujmov  -  deťom cez 
voľnočasové aktivity,  kvízy a počítačové hry, čiže neformálne vzdelávanie,  pomôcť nájsť hodnotu vo forme 
vzdelania.

Preto naša neformálna skupina vytvorí 4 skupiny  mladých, ktorým budú pomáhať 16ti dobrovoľníci, ktorí už 
podobné  projekty  absolvovali  a rozdelia  si  do  týchto  skupín  nielen  seba,  ale  aj  nových  záujemcov. 
Predpokladáme 40 účastníkov projektu. V priebehu trvania projektu budeme pracovať s týmito mladými ľuďmi 
na zvyšovaní ich zručností (počítačové zručnosti, matematické kvízy, kvízy vedúce k všeobecnému prehľadu, 
doučovanie v angličtine a v slovenčine, spevácky, hudobný, tanečný krúžok, krúžok šikovných rúk a pod.)

 
Pri  svojich aktivitách budeme spolupracovať   s dospelými,  rodičmi,  s O.Z.  Jarovnice,  s Obecným a Farským 
úradom Jarovnice a pozvú k diskusii aj iných rovesníkov z rómskej osady Zborov alebo Stropkov a podelia sa 
s nimi o skúsenosti.  Počas činnosti  si  v Centre budú vykonávať prax študenti vysokých škôl,  čo prispeje ku 
komunikácii  s mladými z majority.  Činnosti  sa budú vykonávať  v priestoroch Pastoračného centra Jarovnice, 
ktoré je uprostred rómskej osady a v priestoroch Komunitného centra, ktoré je momentálne vo výstavbe a bude 
stáť vedľa Pastoračného centra Jarovnice. 

Zárukou dokončenia  projektu  je  účasť  tútora  -  členky  O.Z.  Jarovnice   a ďalších  dobrovoľníkov,  ktorí  spolu 
s tútorom získajú 40 mladých ľudí pre tento projekt osobným kontaktom v ich rodinnom prostredí.

Ľudský potenciál mladých Rómov a ich talenty sú prísľubom ďalších úspešných projektov. Predpokladáme, že 
týmto projektom pomôžeme k zvýšeniu vedomostí, objavíme nové talenty a nadania a s tým môže byť spojené 
aj  budúce  nasmerovanie  mladých  na  ich  štúdiá  a povolania.  Prispejeme  tak  k vyššej  vzdelanostnej  úrovni 
a s ňou  bude automaticky  stúpať  aj  potreba  vyššej  sociálnej  úrovne.  V budúcnosti  by  sme chceli  úspešne 
realizovať ďalšie projekty v rámci programu Youh in Action.

Získala už Vaša organizácia / skupina finančný príspevok zo zdrojov EÚ?

  Nie (zatiaľ neboli predložené žiadosti o podporu z EÚ zdrojov)

  Áno - špecifikujte finančné prostriedky, ktoré ste získali alebo, o ktoré ste žiadali v poslednom rozpočtovom 
roku:
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Časť III. Partnerské organizácie / skupiny (len pre Nadnárodné mládežnícke iniciatívy)

A.  Údaje o partnerovi
Meno __________________________________

Ulica, číslo

PSČ Obec / mesto

Kraj Štát

E-mail Webová stránka

Telefón Fax

Osoba zodpovedná za projekt (kontaktná osoba)

Priezvisko Meno

Pozícia / funkcia

E-mail

Telefón Fax

B.  Profil partnera
Typ a štatút   Nezisková / mimovládna organizácia   Neformálna skupina mladých ľudí

Pôsobnosť   Miestna   Regionálna   Národná   Európska / Medzinárodná

Uveďte stručný opis Vašej organizácie / skupiny (pravidelné aktivity, členstvo v iných organizáciách, atď.):

_____________________________________________

C.  Predbežný súhlas partnera
Ja, dolu podpísaný/á, potvrdzujem v mene (znovu uveďte názov partnerskej organizácie / skupiny)

našu účasť vo všetkých štádiách aktivity (znovu uveďte názov aktivity tak, ako je uvedený v časti I.):

Prehlasujem, že bola dosiahnutá dohoda so všetkými zapojenými organizáciami ohľadom prerozdelenia  
finančného príspevku, ktorý je oprávnená získať moja organizácia za účelom realizácie projektu.

Okrem toho potvrdzujem svoj záväzok zabezpečiť zviditeľnenie podpory projektu zo zdrojov Európskej únie ako  
aj šírenie a využitie jeho výsledkov.

Meno a priezvisko 
(paličkovým písmom):

Miesto: Podpis:

Dátum:
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Časť IV.  Účastníci priamo zapojení do projektu
Prosím, uveďte informácie o zložení skupín mladých ľudí zúčastňujúcich sa  projektu podľa krajín ich trvalého pobytu. Viac  
informácií nájdete v Sprievodcovi programom, časť B.

Ak potrebujete viac miesta, prosím pridajte riadky.

A.  Účastníci z organizácie / skupiny, ktorá predkladá žiadosť

Meno a priezvisko účastníka Krajina trvalého 
pobytu

Rozdelenie podľa 
pohlavia Rozdelenie podľa vekovej skupiny3

M Ž 15-17 18-30

Jana Kalejová Slovensko x x

Slávka Popušová Slovensko x x

Martin Kaleja Slovensko x x

Klára Kalejová Slovensko x x

POČET ÚČASTNÍKOV SPOLU 4 4

B.  Účastníci z partnerskej organizácie /skupiny (len pre Nadnárodné mládežnícke 
iniciatívy)

Krajina trvalého pobytu Celkový počet 
mladých ľudí 4

Rozdelenie podľa 
pohlavia Rozdelenie podľa vekovej skupiny 3

M Ž 15-17 18-30

SPOLU
3 Mládežníckej iniciatívy sa môžu zúčastniť mladí ľudia vo veku od 18 do 30 rokov s trvalým pobytom v Programovej krajine.  

Účasť mladých ľudí mladších ako 18 rokov (od 15 do 17)je povolená iba v sprievode tútora. 
4 Počet účastníkov nie je obmedzený. Projekt na národnej úrovni musí zahŕňať jednu skupinu s najmenej 4 účastníkmi. Projekt  

na nadnárodnej úrovni musí zahŕňať minimálne 8 mladých účastníkov.

C.  Podrobné informácie o tútorovi (ak je to opodstatnené)5

Ak máte tútora, ktorý Vás podporuje pri aktivitách, uveďte jeho/jej kontaktné údaje.

Meno Chovancová Emília, Mgr.

Ulica, číslo Majakovského 3

PSČ 811 04 Obec / mesto Bratislava

Kraj Bratislavský Štát Slovensko

E-mail rachel.milka@gmail.com Webová stránka 

Telefón 0910989260 Fax
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Profil tútora
Uveďte stručný profil tútora (pravidelné aktivity, členstvo v iných organizáciách, atď.) a tútorské opatrenia plánované na 
podporu organizácie / skupiny.

Uvádzame 2 tútorov z dôvodu predpokladu väčšej účasti rómskych detí. Druhý tútor – člen O. 
Z. Jarovnice bude vykonávať prácu ako dobrovoľník.

Mgr. Emília Chovancová je členkou O.Z.Jarovnice a členkou rehoľného inštitútu Congregatio Jesu 
s ukončeným  VŠ  vzdelaním  sociálnej  práce  zameranej  na  rómsku  komunitu.  V  rómskej  osade 
vykonáva  terénnu  sociálnu  prácu.  Od  roku  2009  aktívne  pracuje  v obci  Jarovnice  s rómskou 
mládežou a s rómskymi rodinami v spolupráci s ďalšími členmi O.Z., so starostom obce a s farským 
úradom.  Spolupracuje  intenzívne  so  skupinou  20  mladých  Rómov  formou dobrovoľníckej  práce, 
s ktorými organizovala od roku 2009 letné tábory a kutúrne aktivity pre znevýhodnené deti a mládež 
z málopodnetného prostredia miestnej komunity.

Má plnú dôveru  mladých  pre potreby tohto  projektu,  ale  aj  ďalších  dobrovoľníkov  a pracovníkov 
Obecného úradu, Farského úradu a Vysokej školy sv. Alžbety, ktorý poskytujú priestory na prácu 
s deťmi a mládežou.

V rámci projektu bude zabezpečovať podporu pre ďalších účastníkov mladších ako 18 rokov.

Mgr.  Silvia  Zábavová je  členkou  O.Z.  Jarovnice.  s ukončeným  VŠ  vzdelaním  sociálnej  práce 
zameranej  na rómsku komunitu.  V rómskej  osade vykonáva  terénnu sociálnu prácu.  Od r.  1998 
pracovala ako dobrovoľníčka v obci Zborov so sociálne znevýhodnenými Rómami v spolupráci so 
starostom obce a s farským úradom, kde vytvorila trvalé miesto TSP.

Od roku 2007 aktívne pracuje v obci Jarovnice s rómskou mládežou a s rómskymi rodinami 
v spolupráci s ďalšími členmi O.Z., so starostom obce a s farským úradom. Spolupracuje intenzívne 
so skupinou 20 mladých Rómov formou dobrovoľníckej práce, s ktorými organizovala od roku 2007 
letné tábory a kultúrne aktivity pre znevýhodnené deti a mládež z málopodnetného prostredia 
miestnej komunity

Zároveň bude kontaktnou osobou a bude zodpovedať za finančný manažment projektu, nakoľko 
skupina mladých ju poverila z dôvodu dôvery, lepšej mobility a aj skúseností.
 5 Viac informácií nájdete v Sprievodcovi programom, časť B. 
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Časť V.  Opis projektu
Uvedené body slúžia ako pomôcka pri opise navrhovaných aktivít. Požadované informácie budú veľmi dôležité pri výberovom 
konaní a neskôr pri realizácii aktivity. Ďalšie informácie nájdete v Sprievodcovi programom, časť C - Podakcia 1.1 

                                                       Ak potrebujete viac miesta, prosím rozšírte tabuľku.

Ciele a priority:
Prosím, vysvetlite kontext, pôvod a ciele Vášho projektu a akým spôsobom napĺňajú ciele a priority programu Mládež v akcii.
Kontext : ciele, cieľová skupina a realizované aktivity sú identické s programom YOUTH in Action, zdieľajú všeobecné  
a špecifické ciele programu.
kontext, pôvod a ciele Vášho projektu 
Kontext projektu 
Jarovnice sú obec, kde žije okolo 4 000 obyvateľov, z čoho je 3 300 Rómov. Ide o marginalizovanú réomsku 
komunitu  s nízkym  stupňom  začlenenia  do  spoločnosti.  Veľká  časť  detí  je  neúspešná  v živote  z dôvodu 
sociálneho znevýhodnenia.  Časť mládeže pochopila ,  že najväčšou hodnotou je vzdelanie a chcú napomôcť 
svojim rovesníkom.
Niekoľko mladých ľudí z rómskej komunity, ktori sú dobrovoľníci, si uvedomuje, že je potrebné vymaniť sa zo 
stereotypov, v ktorých vyrastali. Chcú nastúpiť cestu zmeny, uvedomujú si mnohé problémy mladých ľudí a aj 
výzvu zasahovať  do vecí,  ktoré sa ich dotýkajú.   Chcú sa naučiť  myslieť  v Európskom kontexte a zároveň 
inšpirovať  k zmene deti  a mládež z osady.  Vedia,  že  projekt  je pre nich výzvou,  kde sa budú musieť sami 
zaangažovať a naučiť sa, čo znamená v práci čas, zodpovednosť, peniaze, plánovanie, manažment. 
V Jarovniciach  pôsobili  viacerí  dobrovoľníci  z radov  majority  prostredníctvom  terénnej  sociálnej  práce.. 
Občianske združenie Jarovnice okrem iného realizuje aj aktivity s kultúrnym zameraním pre cieľovú skupinu 
mladých ľudí  z rómskej komunity.
Pôvod projektu: 
Dobrovoľníci  a členovia  O.Z.  Jarovnice napĺňali  ciele O. Z. vďaka systematickej  terénnej sociálnej  práci  a 
kultúrnym a spoločenským  aktivitám s mladými Rómami, ktoré vykonávali. Hľadali spôsob vymanenia rómskych 
detí a mládeže z prostredia chudoby a to hlavne prostredníctvom ponuky voľnočasových aktivít  - cez hudbu, 
tanec, spev  a pod. .  Mládež tak objavovala a rozvíjala  svoje talenty a učila sa prostredníctvom ich rozvoja 
zmysluplne napĺňať svoj voľný čas. Učila sa vzájomnej ohľaduplnosti, trpezlivosti a spolupráci, ako aj prirodzenej 
súťaživosti.  Svoje  skúsenosti  odovzdávala  cez  vystúpenia  a rozhovory  v okolitých  rómskych  strediskách  – 
Zborov,  Bardejovská  Poštárka,  Stropkov,  ale  aj  na  celoslovenskom  stretnutí  mladých  v Bratislave 
a v Ružomberku, kde sa učila komunikovať o svojom vnímaní sveta a o svojej kultúre so cca. 60-timi mladými 
rovesníkmi zo Slovenska. 
 Z pôvodných  80  tich  mladých,  ktorí  absolvovali  voľnočasové  aktivity,  sa  postupne  vyformovalo 20 
mladých ľudí z rómskej komunity, ktorí pomáhajú pri systematickej a dobrovoľnáckej práci.  Zapojili sa do 
všetkých aktivít, ktoré sa doteraz vykonávali – výlety, súťaže, hry, tanečné, spevácke, divadelné vystúpenia, a to 
nielen ako účastníci, ale pomáhali aj pri organizácii. Učili sa spolupracovať nielen medzi sebou, ale aj so svojimi 
rovesníkmi z iných osád a miest Slovenska.  
Ciele projektu: 
Vzdelávacie aktivity v rámci mládeže poskytnú výraznú pridanú hodnotu tak pre mladých ľudí ako aj pre 
ekonomiku a spoločnosť, ako budovanie kapacít pre organizáciu, výhody pre komunitu, systémy a inštitúcie.

 zvyšovanie vedomostí a počítačových, komunikačných, pracovných  zručností detí a mládeže 
z rómskej komunity;

 výchova k poznanávaniu iných kultúr, interkulturálnosť, Európsky rozmer;
 rozvoj zdravej súťaživosti a vytrvalosti, tolerancie, pozitívnych hodnôt;
 neformálne vzdelávanie, rozvoj kompetencií;
 nasmerovanie mladých k dobrovoľníctvu;
 umožnenie spoločenskej aj sociálnej  inklúzie.

Cieľová skupina:
deti do 15 rokov, mládež vo vekovej kategórii od 15 rokov v počte cca 40.

Ciele a priority stanovené v rámci projektu sú identické s programom Youth in Action  (napĺňajú sa jednotlivými 
aktivitami,  ktoré  sú  strategické  pre  program  YOUTH).  Chceme  dosiahnuť  postupnú  sociálnu  inklúziu 
znevýhodnených detí a mládeže formou neformálneho vzdelávania a zvyšovania pracovných zrušností. Formou 
nadobudnutia  spoluzodpovednosti  za  svoju  budúcnosť,  nasmerovania  na  ďalšie  vzdelávanie  a motivácie 
rovesníkov cez osobný kontakt a príklad.
V budúcnosti chceme nadviazať na výstupy projektu a realizovať ďalšie projekty programu YOUTH.

Návrh projektu:
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Prosím, uveďte:
• predpokladané aktivity počas projektu vzhľadom k jeho realizácii, vrátane prípravných a hodnotiacich aktivít,
•  ako ste našli ostatných organizátorov, ako ste vybudovali efektívne partnerstvo a ako budú daní partneri spolupracovať a  

zapájať sa do projektu (platí len pre Nadnárodné mládežnícke iniciatívy)

Prosím, priložte odhadovaný časový harmonogram plánovaných aktivít.

Prípravná  fáza – 
Zadefinovanie  cieľov,  výstupov,  potrieb,  stratégie  prerozdelenie  úloh  a kompetencií 
a zodpovednosti .
Nákup materiálu, počítačov, literatúry, vybavenia, prenájom priestorov.

Stretnutie  s tútorom,  terénnymi  sociálnymi  pracovníkmi, ďalšími  aktivistami  –  zmapovanie 
problémových  oblastí,  získanie  k spolupráci,  partnerstvu  a to  hlavne  osobným  kontaktom  a 
oboznámenie s projektom.
Stretnutie so starostom, farárom, zástupcami Vysokej školy sv. Alžbety v Bratislave – oboznámenie 
s projektom,  rokovanie  o možnosti  využitia  priestorov  Kultúrneho  domu,  Pastoračného 
a Komunitného centra pre prácu s rovesníkmi, deťmi a mládežou.

Vytýčenie  postupov stratégie   na oslovenie  detí  a mládeže  v komunite  tak,  aby sa skoordinovali 
potreby a navrhované aktivity boli blízke ich mentalite. 
Výber peer aktivistov.
Stretnutie s rovesníkmi a partnermi – ďalší mládežnícki spolupracovníci nefomálnej skupiny v počte 
16 ľudí  ,  tútor,  dobrovoľníci  (oboznámenie s projektom,  jeho stratégie,  cieľov,  cesty  k naplneniu, 
termíny, vytvorenie priestoru pre účasť dobrovoľníkov).
Stretnutie s odborníkom -absolvovanie prípravy na vedenie rovesníckych skupín a komunikačných 
zrušností, predchádzanie konfliktným situáciám.
Tvorba ponuky - obsahová náplň na neformálne vzdelávanie a pestovanie zručností, obsahová náplň 
vzdelávacích  aktivít  – počítačový  kurz,  jazyková  príprava,  história,  všeobecný rozhľad,  Európsky 
kontext.
Nákup materiálu, technického vybavenia na realizáciu aktivít.

Príprava  koordinácie  projektu,  plánovanie  aktivít,  účastníkov,  zodpovedných  vedúcich,  lektorov. 
Práca  s jednotlivými  skupinami  -  realizácia  stretnutí  s deťmi  a mládežou  z miestnej  rómskej 
komunity, zisťovanie ich potrieb, ponuka aktivít v rámci 4 skupín.

Predpoklad trvania : 2 mesiace
Zodpovední: tútor, skupina 4 mladých účastníkov

Realizačná  fáza – 
Aktivita 1
Počítačový kurz – K dispozícii máme dva staršie počítače, ktoré sme získali darom a keďže skupina, 
s ktorou  chceme  pracovať  je  veľká  40  členov,  potrebujeme  ešte  najmenej  3  počítače, 
prostredníctvom ktorých chceme zabezpečiť,  aby sa mladí  učili  s nimi pracovať,  a ktoré chceme 
získať  z finančných prostriedkov projektu.  Učenie  chceme zabezpečiť  prostredníctvom lektorov – 
dobrovoľníkov. Každá skupina zo štyroch, sa pri počítačoch bude striedať 2-krát do týždňa podľa 
dohodnutého času. 
Práca s počítačom sa bude vykonávať od 9/2011-10/2012.
Aktivita 2
Výuka anglického jazyka  hravou formou – K dispozícii  máme jednu prenosnú tabuľu,  ktorú  nám 
zapožičal Farský úrad Jarovnice a potrebovali by sme aspoň ešte jednu. Radi by sme zakúpili CD 
a knihy,  slovníky  pre  túto  výučbu.  Učenie  bude  zabezpečené  prostredníctvom  lektorov  – 
dobrovoľníkov.  Každá  skupina  zo  štyroch,  sa  pri  výučbe  bude  striedať  2-krát  do  týždňa  podľa 
dohodnutého času. 
Práca s počítačom sa bude vykonávať od 9/2011-10/2012.
Aktivita 4
Práca s talentovanou mládežou – krúžky tanca, spevu, divadla – podľa toho, ako sa mladí rozhodnú, 
podľa toho, na čo si myslia, že majú talent. Jednu z týchto aktivít budú absolvovať 2-krát do týždňa. 
Skupina si napr. vyberie hudbu, na ktorú chce nacvičiť nejaký tanec, bude spolupracovať pri tvorbe 
choreografie  a na  záver  sa  vyhlási  súťaž  o najlepšie  prevedený tanec  a choreografiu  a urobí  sa 
predstavenie pre ostatných obyvateľov obce. Činnosť skupín a stretávanie sa zabezpečí neformálna 
skupina s dobrovoľníkmi pod dohľadom tútora. Práca sa bude vykonávať od 9/2011 – 10/2012.
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Aktivita 5
Všeobecný rozhľad, história, kultúra, Európske občianstvo – táto aktivita sa zabezpečí  
prostredníctvom prednášok a následne súťaže z dosiahnutých znalostí. Mladým bude odprednášaná  
prednáška na tému Európa, prednáška na tému história a kultúra Rómov a Indov a prednáška na  
tému Európske občianstvo. Tri prednášky budú odprednášané v čase 01/2012 – 03/2012 a v tomto  
období sa mladí budú môcť pripraviť aj na súťaž, vyhľadávať si ďalšie informácie na webe, ktoré im  
zadáme a v 04/2012 budú absolvovať súťaž vedomostných otázok. Všetci budú odmenení vecnými  
cenami, ktoré získame z darov /zošity, perá atď/ a 10 najlepších sa zúčastní kultúrno- poznávacieho  
výletu, ktorý pre nich zorganizujeme taktiež z darov. Činnosť a prednášky zabezpečí neformálna  
skupina v spolupráci s tútorom a prednášky budú prednášať dobrovoľníci.

Aktivita 6

Zhodnotenie aktivít – spojené so spoločenským a kultúrnym večerom – táto činnosť sa vykoná v 11/  
2012, kde každá zo skupín si sama urobí reflexiu svojej činnosti a pripraví si program, v ktorom tej  
druhej skupine odprezentuje nielen slovne, ale kreatívne, čo sa naučila, čo získala. Každá zo skupín  
a každý z členov sa bude podieľať na zrealizovaní tejto aktivity.

Aktivita 7

Publicita - je rozpísaná zvlášť. Trvá od realizácie aktivít zodpovedá o.z. Jarovnice

Aktivita 8

Manažment projektu, administratíva, hodnotiace správy, zúčtovanie projektu, záverečné správy.Trvá  
od realizácie aktivít. Zodpovedá o.z. Jarovnice

Aktivita 9 

Stretnutie organizátorov - zhodnotenie vstupov, realizácie, výstupov, potenciálu pre účasť na ďalčích  
projektoch – stretnutie zorganizuje neformálna skupina spolu s tútormi v priestoroch Pastoračného  
alebo Komunitného centra umiestneného uprostred rómskej osady. Na začiatku 08/2011 sa stretnú,  
aby sa dohodli na činnosti, výstupoch a realizácii projektu. Na konci 11/2012 sa stretnú, aby  
zhodnotili, zúčtovali projekt a napísali záverečnú správu.Trvá od realizácie aktivít – postupný  
monitoring a zhodnocovanie projektu zodpovedá o.z. Jarovnice
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Ochrana a bezpečnosť:
Opíšte, ako Váš projekt zabezpečí ochranu a bezpečnosť zapojených mladých ľudí.

V prípravnej  fáze  sa  preberú  všetky  možné  riziká  v bezpečnosti  práce  s mládežou  a deťmi.  Zásady  práce 
s deťmi  a mládežou  vrátane  bezpečnosti  budú  súčasťou  systému  práce.  Pri  aktivitách  s deťmi  bude 
zabezpečená  účasť  tútorov,  ktorí  sú  terénnymi  sociálnymi  pracovníkmi  a pedagogickými  pracovníkmi  a sú 
poučení o bezpečnosti pri rôznych aktivitách. V minulosti absolvovali kurzy prvej pomoci pre takéto aktivity a 
jeden z tútorov bol  kedysi  dobrovoľníkom v požiarnej  službe.  Pri  príprave činnosti  bude neformálna skupina 
tútormi oboznámená s formou pomoci a aktivity sa zabezpečia tak, aby sa vážne zranenia nestali, preto sa to 
nemusí ošetrovať poistením.

Deti aj mládež budú poučené  o rizikách o bezpečnosti pri aktvitách. Vytvoria sa pravidlá, deťom, mladým ľuďom 
sa  dá  taktiež  možnosť  v rozumnej  miere  stanoviť  si  pravidlá,  ktoré  sa  zovšeobecnia  a budú  sa  napĺňať, 
kontrolovať. Každý účastník neformálnej skupiny o bezpečnosti práce upovedomí svojich spolupracovníkov. Raz 
za  týždeň  sa  bude  hodnotiť  aj  ochrana  a bezpečnosť,  napĺňanie  kritérií.  Členovia  neformálnej  skupiny  sa 
poznajú z ďalších aktivít s komunitou, skupina sa pravidelne stretáva, poznajú sa navzájom. Nezanedbateľná je 
podpora dospelých z komunity.
V rámci práce o.z. Jarovnice funguje úcta k človeku, autoritám, rešpektovaniu druhých. Existuje participácia, ale 
aj zodpovednosť v rámci skupinových aktivít. Cieľom je dosiahnutie najvyššieho možného rozvoja v sociálnej, 
emocionálnej aj duchovnej rovine mladých ľudí. Toto je možne dosiahnuť len v prostredí, ktoré rešpektuje a 
chráni práva mladých ľudí, obraňuje a propaguje starostlivosť o zdravie.
V prípade možností sa zabezpečí prednáška profesionálnych zložiek v oblasti bezpečnosti, zdravia a ochrany.
V najjednoduchšej forme ochrana a bezpečnosť znamená, že organizátori aktivít budú dbať, aby žiadny mladý 
človek by si počas projektu nemal ublížiť.
Ochrana bude zahŕňať všetky druhy nevhodného správania, vrátane sexuálneho a morálneho obťažovania, ale 
aj  interkulturálne  problémy  medzi  majoritou  a  minoritou,  nehody,  podpaľačstvo,  alkohol,  používanie  drog, 
zneužívanie, týranie, ponižujúce zaobchádzanie, tresty atď.
Základným cieľom predkladaného projektu je zabezpečiť, aby všetci tí, ktorí budú pracovať s mladými ľuďmi, si 
uvedomili svoju zodpovednosť zabezpečiť ochranu mladých ľudí a budú plne schopní si splniť tuto povinnosť. 

Plánovaná prípravná návšteva (platí len pre Nadnárodné mládežnícke iniciatívy):

Plánovali ste prípravnú návštevu?                                                                                             Áno            Nie   
Ak áno, prosím uveďte navrhovaný program, dátum a miesto konania.
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Obsah projektu a metodika:
Prosím, opíšte: 
• tému projektu,
Témou projektu-„....zmeňme svoj svet a vyjdime s nim von“ je výzva pre rómske deti a mládež, ktorí žijú vo veľmi 
zaostalom prostredí a hrozí im, že preberú ako vzor sociálne správanie svojich rodičov, v ktorých nemajú často 
pozitívne vzory a zacyklí sa problém chudoby. Projekt chce poskytnúť zmenu vo forme ponuky neformálneho 
vzdelávania, počítačový kurz, jazykový kurz, formovanie umeleckého prejavu, manuálnych zručností.
Projekt bude viesť k získavaniu/ rozvoju kompetencii (vedomosti, zručnosti a postojov), ktoré vedú k osobnému, 
sociálnemu a profesnému rozvoju všetkých zapojených účastníkov a organizátorov
• ako Váš projekt predpokladá inovatívne prvky alebo prístupy a ako podporuje tvorivosť a podnikavosť,
Inovácia je obsiahnutá v tom, že rómske deti a mládež sa môžu aktívne zúčastniť na zmene postojov 
vo vzdelávaní a vo svojom živote. Mladí z rómskej osady nemajú vo svojom živote systém a pojem 
času a jeho dodržiavanie nezohráva dôležitú úlohu. V škole a v budúcej práci je však nevyhnutný, 
preto chceme prostredníctvom skupinky a jej stretávania sa v konkrétne dni a čas, vplývať na rozvoj 
tohto faktora. V skupinách sa rovesníci  učia spoluzodpovednosti,  učia sa hľadať v sebe pozitívne 
vlastnosti  a talenty,  konštruktívne  riešiť  konflikty,  byť  ohľaduplní  a trpezliví  s ostatnými.  Učia  sa 
vyjadriť a obhájiť svoj názor a to nielen v rómskom, ale predovšetkým v slovenskom jazyku. Prácou 
s počítačom a angličtinou si môžu rozšíriť obzor a vnímať svet globálnejšie, nielen z pohľadu svojho 
prostredia. Učia sa tak nielen novým poznatkom, ale aj novým formám myslenia. Toto všetko sú 
hodnoty,  ktoré  sú v rómskych osadách málo rozvinuté. Preto chceme prispieť  k ich rozvoju.  Pre 
budúci rast mladých ľudí a ich zodpovedný prístup k životu sú dôležité. 
Jednotlivé aktivity majú viesť k zmene postojov u rómskych detí a mládeže, osvojenie si návykov 
k získavaniu vzdelania
• ako budú účastníci aktívne zapojení do jednotlivých fáz projektu,
4 účastníci budú spolupracovať so skupinou ďalších animátorov cca 16 ľudí za asistencie členov 
O.Z. Jarovnice.  Pracovať budú so skupinou cca 40 detí a mládeže, ktorí budú zaradení do niektorej 
vzdelávacej aktivity, prípadne viacerých aktivitách
• pracovné metódy,
Osobná  asistencia,  skupinová  práca,  team  building,  prednášky,  učenie  hrou,  rozvoj  tvorivého 
myslenia   prostredníctvom  počítačového  programu,  precvičovanie  pamäte,  vedomostné  súťaže, 
interaktívne učenie, neformálne vzdelávanie
• ako  plánované  aktivity  a pracovné  metódy  prispejú  k procesu  neformálneho  vzdelávania  a k podpore  sociálneho 

a osobnostného rozvoja účastníkov zapojených do projektu.

Aktivity sú organizované podľa potrieb a slobodného rozhodnutia účastníkov, a to nielen neformálnej 
skupiny,  ale  hlavne  dobrovoľníkov  a nových  záujemcov.  Záujemcovia  dostanú  v prípravnej  fáze 
zoznam činností,  ktorý  sa vyvesí  v priestoroch Pastoračného a Komunitného centra a ktorý bude 
neformálna  skupina  a tútori  oznamovať  v osade  na  základe  osobného  stretnutia.  Tento  zoznam 
činností zostaví neformálna skupina s tútormi počas prípravnej fázy. Vďaka osobnej asistencii budú 
vedené k vnímaniu vzdelávania ako hodnoty, ktorá im môže dopomôcť plniť svoje túžby. Aktivity ich 
budú motivovať k práci na sebe – na svojich daroch, talentoch, charaktere a vzdelávaní. V skupinách 
sa učia spoluzodpovednosti, učia sa hľadať v sebe pozitívne vlastnosti a talenty, konštruktívne riešiť 
konflikty, byť ohľaduplní a trpezliví s ostatnými. Učia sa vyjadriť a obhájiť svoj názor a oboznamujú sa 
s novými formami pozitívneho myslenia.
. Tieto ciele by mali byť
dosiahnute prostrednictvom neformalneho a informalneho vzdelavania. Na splnenie roznych potrieb učastnikov 
a na
dosiahnutie žiaducich vysledkov, možno uplatňovať rozmanite metody a techniky neformalneho vzdelavania
(workshopy, rolove hry, outdoorove aktivity, lamače ľadov, okruhle stoly atď.). Vo všeobecnosti by mal byť 
projekt
založeny na procese vzdelavania, ktory podnecuje tvorivosť, aktivnu učasť a iniciativu (podnikavosť). Proces
vzdelavania by mal byť naplanovany na cely projekt a počas celeho projektu by malo prebiehať hodnotenie tohto
procesu. Učastnici by mali mať dostatok priestoru pre zhodnotenie toho, čo sa naučili počas projektu.
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Kĺúčovou súčasťou všetkých projektov podporených v rámci programu Mládež v akcii je vzdelávací proces (získanie/rozvoj  
kompetencií). Jedným z nástrojov na uznanie získaných kompetencií prostredníctvom účasti na projekte v rámci programu  
Mládež v akcii je certifikát Youthpass (bližšie informácie nájdete na www.youthpass.eu). V súvislosti s tým, prosím, opíšte:

• aké kompetencie (znalosti, zručnosti, postoje) môžu získať účastníci prostredníctvom zapojenia sa do 
vášho projektu 

- počítačové zručnosti, komunikačné a jazykové zručnosti, časový manažment, podiel 
spoluzodpovednosti a zodpovednosti za zmysluplne využitý voľný čas, motiváciu k lepšiemu 
vzdelávaniu a k práci na sebe.

• plánované opatrenia súvisiace s hodnotením vzdelávacieho procesu v projekte – 
- pravidelný monitoring a hodnotenie stanovených cieľov evaluátorom – čiže miera lepšieho využitia 
voľného času detí a mládeže v porovnaní s tými, ktorí sa nezúčastnia. Miera lepšej znalosti 
angličtiny a práce s počítačmi v porovnaní s tými, ktorí sa nezúčastnia.

Interkultúrny rozmer  (najmä pre Nadnárodné mládežnícke iniciatívy): 
Prosím, opíšte či a ako Váš projekt odráža nasledovné charakteristiky:

•  projekt zvyšuje povedomie účastníkov o ostatných kultúrach,
Zvyšovanie  povedomia  o ostatných  kultúrach  sa  zvýši  zapojením  majority  pri  práci 
s marginalizovanými  skupinami  a naopak  –  spoluprácou  neformálnej  skupiny  s tútormi,  ktorí  sú 
z majority a s prednášajúcimi a lektormi, ktorí budú ako dobrovoľníci prizvaní k spolupráci.
•  projekt podporuje dialóg a interkultúrne stretnutie s inými mladými ľuďmi  z odlišného prostredia a kultúry,
Áno,  Jarovnice  sú  prostredím,  kde  je  potrebný  interkulturálny  dialóg,  pretože  v obci  je  prevaha 
Rómov.  Keďže  sa  v Centre  bude  vykonávať  aj  prax  vysokoškolákov,  budú  sa  mladí  stretávať 
s mladými  rovesníkmi  z majority.  Prostredníctvom  počítača  a angličtiny  sa  budú  môcť  naučiť 
komunikovať aj s mladými z iných krajín.
• projekt napomáha prevencii a boju proti predsudkom, rasizmu a všetkým postojom vedúcim k vylúčeniu,
Projekt posunie zmýšľanie majority výrazným spôsobom – snaha o riešenie spoločných problémov, 
k prevencii a boju proti predsudkom, rasizmu. Do činnosti budú zapojení aj mladí z majority. Bude 
vytvorený priestor, aby sa zlepšovala vzdelanostná úroveň mladých Rómov a aby sa pracovalo na 
získavaní zdravého sebavedomie pre komunikáciu s rovesníkmi z iných kultúr a národov.
• projekt rozvíja zmysel pre toleranciu a porozumenie rozmanitosti.
Znižovanie  napätia  a hľadanie  riešenia  pri  konfliktných  situáciách.  Vedomie  a hodnota  vlastnej 
kultúry a tolerancia k iným kultúram.
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Európsky rozmer:
Prosím, uveďte či a ako Váš projekt odráža nasledovné charakteristiky; označte príslušné políčko (políčka) a potom popíšte:

  aktivita posilňuje zmysel mladých ľudí pre európske občianstvo a pomáha im pochopiť ich úlohu v dnešnej  a budúcej  
Európe;

Pre mladých aktívnych Rómov z Jarovníc je možné pochopiť význam európskeho občianstva, ľudia 
z osady sa potrebujú vymaniť najprv z chudoby a stereotypov. Mnohí si nachádzajú prácu práve 
v zahraničí – štátoch EÚ. Pripravíme mladých, aby ovládali základné dorozumievacie zručnosti 
v anglickom jazyku, vedeli  si nájsť zamestnanie aj prostredníctvom internetu a mohli získavať 
informácie  o svete  aj  prostredníctvom  webu.  Mládež  sa  aktívne  zapája  do  diania  v obci 
a komunitného  života,  postupne  sa  oboznámia  s myšlienkou  európskeho  občianstva  všetci 
účastníci prostredníctvom prednášok a práce s počítačom.

  aktivity odrážajú spoločný problém európskej spoločnosti, ako rasizmus, xenofóbia a antisemitizmus, zneužívanie drog, 
Exklúzia  Rómov a ich  sociálne  začlenenie  je  podstatnou  horizontálnou  prioritou  všetkých  aktivít. 

Vyššia  spoluúčasť  na  zodpovednosti,  práca  na  vzdelávaní,  práca  na  vyjadrovaní 
a informovanosť búra rozdiely a časté príčiny nenávisti a rasizmu.

 téma  projektu  je  v európskom  záujme,  napríklad  rozšírenie  EÚ,  európske  inštitúcie,  aktivity  EÚ  v záležitostiach 
ovplyvňujúcich mladých ľudí;

  aktivita propaguje základné hodnoty EÚ, ako rovnaké príležitosti, ľudské práva a demokraciu, rešpektovanie iných kultúr  
a právne princípy.

Postupné oboznámenie účastníkov s cieľmi EÚ,  zmysel  pre  európske hodnoty  a ich  propagácia 
prijateľnou formou - letákmi, prednáškami, filmami. Vzdelaný človek je ohodnocovaný za svoje 
vedomosti,  nie  za  farbu  pleti,  preto  pracujeme  na  vzdelanostnej  úrovni,  aby  sa  zvyšovala 
a motivujeme  mladých,  aby  rozvíjali  svoje  dary  a na  základe  zistenia  svojich  schopností,  si 
vybrali štúdium profesie, ktorá ich nielen bude zaujímať, ale na ktorú budú mať aj kvalifikáciu 
a tak lepšie uplatnenie sa v spoločnosti.
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Dopad, multiplikačný efekt a následné aktivity:
Prosím, vysvetlite očakávaný dopad na účastníkov a na miestnu komunitu zapojenú v projekte, a aké opatrenia sa plánujú  
na jeho dosiahnutie.  Ďalej prosím opíšte plánované opatrenia zamerané na uznanie a potvrdenie výsledkov vzdelávania 
účastníkov (napr. Youthpass) a organizátorov zapojených do projektu. Z dlhodobého hľadiska prosím opíšte, ako plánujete  
dosiahnuť  multiplikačný  efekt  a  trvalý  dopad.  Prosím,  vysvetlite  aké  následné  aktivity  plánujete  po  tejto  mládežníckej  
iniciatíve (napríklad nové projekty v rámci programu Mládež v akcii, pokračujúci kontakt s partnermi, atď.)?

Dopadom  projektu  bude  nielen  zrealizovanie  plánovaných  aktivít,  ale  dopad  na  cca  40  detí 
a mládeže, s ktorou sa bude v priebehu projektu, ale aj následne pracovať. 

Pre časť účastníkov to môže byť príležitosť na zmenu a naštartovanie zmeny za pomoci mladých 
animátorov. Po týchto aktivitách sa rozvinie ich obzor – nebudú vnímať život a svet len z pohľadu 
rómskej  osady,  učia  sa  spoluzodpovednosti  a spolupráci,  ak  chcú  niečo  dosiahnuť.  Budú  mať 
skúsenosť, že každá práca čosi stojí, ale že sa oplatí. Získajú väčšie znalosti a zručnosti v práci 
s počítačom, v angličtine aj v slovenčine. Rozvíjajú sa ich osobnostné a charakterové črty. Získajú 
motiváciu pre dokončenie štúdia a zmysluplné využívanie voľného času.  

Dopad na komunitu – dôležité je, aby si účastníci osvojili hierarchiu hodnôt a stali sa potenciálnymi  
animátormi a dobrovoľníkmi.  Môžu vo svojej komunite vplývať ako vzor a motivácia pre iných – 
budú sa môcť uplatniť pri komunikácii s okolím a so svetom – počítač, angličtina.  Pre ostatných 
členov  komunity  sa  môžu  stať  nápomocnými  pri  riešení  problémov a aj  pre  majoritu  sa  stanu 
vzorom  a príležitosťou  pre  odbúravanie  rasizmu  tým,  že  budú  na  sebe  pracovať,  prevezmú 
zodpovednosť za svoj život a situáciu a urobia všetko preto, aby sa z nej dostali. Multiplikačný efekt 
je  zabezpečovaný  tým,  že  neformálna  skupina  bude  mať  ešte  ďalšiu  podporu  animátorov, 
dobrovoľníkov a že po úspešnej realizácii sa zástupcovia pokúsia zúčastniť sa na príprave ďalšieho 
projektu v rámci programu YOUTH.

Práca  s komunitou  je  náplňou  organizácie,  O.Z.  Jarovnice,  ktorej  členovia  budú  podporovať 
multiplikačný efekt a svojimi aktivitami prispejú k šíreniu dobrej praxe aj po skončení tohto projektu. 
Budú sa snažiť povzbudzovaním a zapájaním mladých do rôznych aktivít Centra, pracovať na ich 
lepšej intelektuálnej úrovni, lepšej komunikácii so svetom. Vyhľadávať talentované deti a tie potom 
pripravovať na prijímacie pohovory na talentové školy a gymnáziá. Zároveň bude O.Z. pracovať na 
uznaní  a potvrdení  výsledkov  vzdelávania  účastníkov.  V spolupráci  so  školami  v obci  bude 
monitorovať ich výsledky v škole. Tých najlepších sa bude snažiť pripraviť na prijímacie pohovory 
na  vyššie  odborné  školy.  Bude  ich  podporovať  v dobrovoľníckej  práci  pri  doučovaní  mladších 
rovesníkov. 
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Viditeľnosť:
Okrem povinného používania loga Programu (prosím, pozrite Sprievodcu programom, časť C), prosím opíšte: 
• ako zabezpečíte viditeľnosť projektu;
• ako Váš projekt zabezpečí jasnú pridanú hodnotu pre program Mládež v akcii.

Viditeľnosť bude zabezpečovaná pre 

1. projekt ako „multiplikátora“ programu Mládež v akcii

2. pre program Mládež v akcii

vo fáze prípravy aktivít a počas trvania projektu - 

 informačné a propagačné materiály 

 použitím loga v materiáloch, letákoch, brožúrach, pri organizovaní aktivít

 zverejnením informácií „ tlačových správ“ v regionálnej tlači, novinách

 dokumentačných materiáloch a prezenčkách

 odkaz na web stránke obce

 fotogaléria na Internete

Zabezpečenie pridanej hodnoty pre program Mládež v akcii

 zhodnotenie realizovaných aktivít programu v rámci niekoľkonásobne znevýhodnenej 
skupiny; 

 propagáciou projektu medzi rovesníkmi sa môže naštartovať zmena postojov, účasť na 
aktivitách umožní neformálne vzdelávanie tam, kde chýba dostupnosť internetu, techniky;

 zapojenie menej aktívnych členov vďaka atraktívnej ponuke získania zručností;

 participáciou zástupcov rómskej mládeže v manažmente aktivít, ktoré dosiaľ nemali 
príležitosť vykonávať;

 vzbudenie povedomia európskeho občianstva medzi mládežou a komunikácia 
prostredníctvom anglického jazyka;

 alternatíva k rôznym palologickým javom;

 výzva na prípravu miesta v rámci Európskej dobrovoľníckej siete.
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Šírenie a využitie výsledkov projektu:
Prosím, podrobne opíšte štandardné, plánované opatrenia z hľadiska šírenia a využitia výsledkov projektu.

(Pre inšpiráciu, prosím pozrite Sprievodcu programom, Časť B. Akcia 1.2. „Ako urobiť dobrý projekt?“)  

Šírenie výsledkov sa bude uskutočňovať prostredníctvom odovzdávania príkladu dobrej praxe 
v miestnej komunite, presúvania a prisposobenia existujucich vysledkov na potenciálnych ďalších 
záujemcov z radov rómskej mládeže.
Šírenie  výsledkov tohto projektu bude pre viaceré skupiny

 pre skupinu študentov sociálnej práce, ktorí budú v rámci praxe môcť vykonávať aktivity na 
pripravovanom detašovanom pracovisku VŠ sv. Alžbety, čím sa budú podmienky 
prispôsobovať.

 na miestnej úrovni – práca s poslancami, tvorba politík 
 na regionálnej úrovni 
 na nadnárodnej úrovni – v prípade zriadenia miesta pre dobrovoľníka z EDS, prípadne účasť 

v rámci programu Mládež v akcii- nadnárodná výmena, prípadne účasť v nadnárodnom 
projekte 

Bude snaha o zahrnutie poznatkov vo forme podkladov a stratégií pre plány hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja obce, kraja, ako podklad pre štúdiu.
Záverečná informácia bude zaslaná aj na inštitúcie zodpovedné v oblasti sociálnej inklúzie Rómov 
(Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, atď. )
Formy: brožúry, letáky, články (redakcia Romano Nevo lil, Obecné noviny, spublikovanie v rámci 
periodika VŠ sv. Alžbety, Rómska tlačová agentúra, atď.)

Plánujete ďalšie opatrenia zabezpečujúce šírenie a využitie výsledkov projektu?              Áno       Nie   
Ak áno, prosím opíšte ich, poskytnite dodatočné informácie o cieľovej skupine a časový harmonogram plánovaných aktivít.  

 pre účastníkov projektu sa budú naďalej pripravovať ďalšie nadstavbové aktivity (o.z. 
Jarovnice) projekt má pritiahnuť pozornosť kompetentných na riešenie problémov

 neformálna skupina bude multiplikátorom v rámci ďalších aktivít

 v ďalších projektoch sa bude budovať nadstavba na zrealizované aktivity, výstupy sa 
využijú na šírenie dobrej praxe - vybuduje sa postupne detašované pracovisko pre VŠ sv. 
Alžbety, vytvorí sa priestor pre ďalších dobovoľníkov

 vytvorí sa priestor pre hosťovanie dobrovoľníkov – študentov sociálnej práce, prípadne 
iných humanitných odborov, o.z. Jarovnice sa bude uchádzať o registáciu v medzinárodnej 
sieti dobovoľníckej služby

 zriadi sa knižnica s odbornou literatúrou a sprístupnia sa materiály
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Začlenenie mladých ľudí s nedostatkom príležitostí: 
Sú  do  vášho  projektu  zapojení  mladí  ľudia  s nedostatkom  príležitostí  (ktorí  čelia  takým  situáciám,  ktoré  sťažujú  ich  
začlenenie  do  spoločnosti,  pozri  hlavné  problémy  uvedené  nižšie)  a/alebo  so  špeciálnymi  potrebami  (problémy  
s pohyblivosťou, zdravotná starostlivosť, atď.)? Ak áno, uveďte opis a motiváciu.

Do projektu sú začlenené deti a mládež z rómskej komunity v Jarovniciach, ktorá je najväčšou nielen 
na Slovensku, ale aj v Strednej Európe. Jej obyvatelia sú z hľadiska definície sociálnej vylúčenosti 
znevýhodnení v mnohých oblastiach - vo vzdelávacom procese, nakoľko mnohé z nich sú zatriedené 
do špeciálnych škôl, nevedia dobre spisovný jazyk a pochádzajú z málopodnetného prostredia – ich 
rodičia sú nezamestnaní, čelia generačnej chudobe, nemajú štandadné bývanie.

Väčšina detí a mládeže z rómskej komunity v Jarovniciach čelí znevýhodneniam, nemožno 
hovoriť o priamej diskriminácii, lebo podstatné je vymanenie sa z existujúcej „pasce“ chudoby, 
ktoré sa preberá generačne. Stereotypy v rómskej osade v Jarovniciach je možné zmeniť len vďaka 
pôsobeniu subjektov zvonku, ktorí sa venujú mládeži, vykonávajú terénnu sociálnu prácu v komunite, 
čo zahŕňa dlhodobý proces.
Vzdelávacie aktivity pre mlaádeže poskytnú výraznú pridanú hodnotu tak pre mladých ľudi a spoločnosť.
Počet mladých ľudí s nedostatkom príležitostí priamo zapojených do projektu (z celkového počtu účastníkov uvedeného 
v časti IV., tabuľke A tejto žiadosti):     4                    

Označte situáciu, ktorej čelia:

 Sociálne prekážky  Ekonomické problémy  Zdravotné postihnutie

  Vzdelávacie ťažkosti  Kultúrne rozdiely  Zdravotné problémy

 Geografické prekážky  Iné: špecifikujte:

Časť VI.  Rozpočet VŠETKY POLOŽKY SÚ V EURO

Ďalšie informácie nájdete v Sprievodcovi programom, kde nájdete prehľad pravidiel financovania a fixné sumy / jednotkové 
náklady  stanovené  vašou  Národnou  agentúrou.  Výkonná  agentúra  a Národné  agentúry  môžu  sumy uvedené  v žiadosti  
o finančný príspevok upravovať v súlade s pravidlami financovania uvedenými v Sprievodcovi programom.

A. Požadovaný finančný príspevok z programu Mládež v akcii

Prosím, vyplňte len jednu sekciu (A.1 alebo A.2)

Suma požadovaná 
z programu Mládež 

v akcii

Priznaná suma 

(vyplní Národná 
agentúra)

A.1 Národná mládežnícka iniciatíva                               
Náklady na aktivity (fixná suma) 5 100
Náklady na tútora (fixná suma) – ak je to opodstatnené 900
Náklady na šírenie a využitie výsledkov (100% skutočných 
nákladov – Maximálne do výšky  1 000 EUR)

1 000

Celková výška finančného príspevku pre mládežnícku 
iniciatívu

7 000

A.2. Nadnárodná mládežnícka iniciatíva
Náklady na aktivity (fixná suma)

Náklady na tútora (fixná suma) – ak je to opodstatnené

Náklady na šírenie a využitie výsledkov (100% skutočných 
nákladov – Maximálne do výšky  1 000 Eur)

Náklady spojené s prípravnou návštevou – cestovné náklady 
(100% skutočných nákladov)

Náklady spojené s prípravnou návštevou – ostatné náklady 
(jednotkové náklady)

Cestovné náklady (70% skutočných nákladov)

Celková výška finančného príspevku pre Nadnárodnú 
mládežnícku iniciatívu
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B. Spolufinancovanie
Upozornenie: percento cestovných nákladov, ktoré nie je pokryté finančným príspevkom EÚ by malo 
byť udané v tejto sekcii (len pre Nadnárodné mládežnícke iniciatívy)

Suma

Vlastné zdroje

Ostatné príspevky na tento projekt (prosím špecifikujte každý jeden zdroj):  

Celkové spolufinancovanie 

C. Výpočet požadovaného finančného príspevku VŠETKY POLOŽKY SÚ V EURO

Ak potrebujete viac priestoru, prosím pridajte riadky.

Náklady na aktivity
V stĺpci „Špecifikácia“ jasne uveďte všetky typy odhadovaných nákladov. Môžete napríklad uviesť:

 - odhadované výdavky súvisiace s projektom: materiál, zariadenia, miesto konania, náklady na prenájom, atď. 
 - odhadované výdavky súvisiace s organizáciou aktivít (propagácia, reklama, náklady na prenájom, odmeny pre tlmočníkov,  
umelcov, ...);
 - ostatné odhadované výdavky priamo súvisiace s realizáciou projektu (administrácia, miestna doprava, ... );
 - náklady na pobyt v zahraničí (strava a ubytovanie - len pre Nadnárodné mládežnícke iniciatívy).

Špecifikácia Spolu

Materiál ( knihy, výukový materiál , gitara, kancelárske potreby) 500 Eur

Zariadenia - 3 počítače na výuku  počítačových zručností, jazykov; tabule – 2 ks 
flipchart na výuku jazykov, prípadne stôl pod počítač

1 600 Eur

náklady na prenájom – 35,- Eur/ mesiac/ 16 mesiacov 560 Eur

odmeny lektorom – vzdelávanie dobrovoľníkov, odborné prednášky - 30 hodín 
(špeciálny pedagóg, psychológ, zdravotník)

 900 Eur

administrácia 300 Eur

výdavky súvisiace s realizáciou aktivít 500 Eur

Ubytovanie- sústredenie 400 Eur

doprava 340 Eur

SPOLU 5 100 Eur

Náklady na tútora (ak je to opodstatnené)
Špecifikácia Spolu

časť mzdových prostriedkov 850 Eur

Iné náklady 50 Eur

SPOLU 900 Eur 
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Náklady na šírenie a využitie výsledkov (ak je to opodstatnené)
Prosím, pozrite si v Sprievodcovi prehľad pravidiel financovania pre náklady na šírenie a využitie výsledkov.

Špecifikácia Spolu

Tlačoviny- letáky cca 500 ks (100 Eur) , brožúra 200 ks (200 Eur), 100 ks CD 
(100 Eur) 

400 Eur

príprava, výroba videodokumentácie 400 Eur

Iné (vrátane rezervy) 200 Eur

SPOLU 1 000 Eur

Prípravná návšteva – cestovné náklady (len pre Nadnárodné mládežnícke iniciatívy)
Upozornenie: preplatiť je možné len najlacnejšie spôsoby prepravy/cestovné (letenky ekonomickej triedy, cestovné lístky  2.  
triedy, atď.).

Organizácia / skupina Počet osôb Z Do Dopravný 
prostriedok Spolu

Medzisúčet

Prípravná návšteva – ostatné náklady (len pre Nadnárodné mládežnícke iniciatívy)

Organizácia / skupina Počet osôb Miesto konania sa 
aktivity Počet nocí

Jednotkové 
náklady na 

noc
Spolu

Medzisúčet

PRÍPRAVNÁ NÁVŠTEVA SPOLU

Cestovné náklady (len pre Nadnárodné mládežnícke iniciatívy)
Upozornenie: preplatiť je možné len najlacnejšie spôsoby prepravy/cestovné (letenky ekonomickej triedy, cestovné lístky  2.  
triedy, atď.).

Organizácia / skupina Počet osôb Z Do Dopravný 
prostriedok

Celkové 
náklady 
(100%)

Požadova
ný 

finančný 
príspevok 

(70%)

SPOLU
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Časť VII.  Bankové údaje
Prosím, uveďte údaje potrebné na to, aby bola platba odoslaná na účet žiadateľa.

A.  Údaje o držiteľovi účtu
Držiteľ účtu O.Z. Jarovnice

Adresa Jarovnice 220

PSČ 082 63 Mesto Sabinov

Kraj Prešovský Štát Slovensko

Kontakt na držiteľa účtu

Priezvisko Meno

E-mail

Telefón Fax

B.  Bankové údaje
Názov banky Slovenská sporiteľňa

Adresa pobočky Tomášikova 48

PSČ 832 37 Mesto Bratislava

Kraj Bratislavský Štát Slovenská republika

Číslo účtu 0505578895

IBAN (ak je 
opodstatnené)

BIC (ak je opodstatnené)

Kód banky 0900

Poznámky
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Časť VIII.  Podpis štatutárneho zástupcu

Žiadateľ  sa zaväzuje,  že  bude Výkonnú agentúru alebo Národnú agentúru informovať  o všetkých zmenách 
ovplyvňujúcich aktivitu uvedenú v tomto formulári.
Žiadateľ povoľuje Európskej Komisii, Výkonnej agentúre a Národným agentúram využívať všetky údaje uvedené  
v  tomto  formulári  za  účelom  spravovania  a  hodnotenia  programu  Mládež  v  akcii.  Všetky  osobné  údaje  
zozbierané za účelom tohto projektu musia byť spracované v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov  
inštitúciami a orgánmi Spoločenstva.
Dotknuté osoby, môžu na základe písomnej žiadosti, získať prístup k ich osobným údajom. Tieto osoby môžu  
adresovať akékoľvek otázky vzhľadom k spracovávaniu ich osobných údajov Národnej agentúre zodpovednej za 
administráciu ich žiadosti. Pre projekty vyberané na národnej úrovni môžu dotknuté osoby kedykoľvek podať  
sťažnosť voči spracovávaniu ich osobných údajov autorite zodpovednej za ochranu údajov v ich krajine. Pre 
projekty vyberané na európskej úrovni môžu dotknuté osoby kedykoľvek podať sťažnosť voči spracovávaniu ich 
osobných údajov Európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov.  

Žiadateľ  sa  zaväzuje  informovať  partnerov  a účastníkov  projektu  o procese  zabezpečenia  a postupoch 
týkajúcich sa ochrany údajov v rámci programu Mládež v akcii.

Žiadateľ

Meno: O.Z. Jarovnice

Štatutárny zástupca / splnomocnenec

Meno a Priezvisko 
(paličkovým písmom):

Miesto: Bratislava Podpis:

Dátum: 1.2.2011

Časť IX.  Čestné prehlásenie
Vyplní osoba oprávnená vstupovať v mene žiadateľa do právne záväzných vzťahov.

Ja, dolu podpísaný/á, týmto žiadam o finančný príspevok z programu Mládež v akcii vo výške .............. EUR na realizáciu 
tohto projektu pokrytého touto žiadosťou.

Prehlasujem, že všetky informácie uvedené v tejto žiadosti, vrátane popisu projektu, sú pravdivé a že som si vedomý/á 
obsahu príloh k formuláru žiadosti. 
Potvrdzujem, že moja organizácia/skupina je finančne a prevádzkovo spôsobilá na dokončenie navrhovaného projektu.
Potvrdzujem, že moja organizácia/skupina prijala príslušné opatrenia na zabezpečenie ochrany a bezpečnosti účastníkov 
priamo zapojených do projektu.

Beriem na vedomie, že na základe ustanovení nariadenia o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný 
rozpočet Európskej únie6, finančné príspevky nemôžu byť pridelené žiadateľom, ktorí sa nachádzajú v niektorej z týchto 
situácií:

(a) ak sú v konkurznom konaní alebo likvidácii,  sú pod správou súdu, sú vo vyrovnávacom konaní s veriteľmi, majú 
pozastavenú  podnikateľskú  činnosť,  vedie  sa  proti  nim  v týchto  veciach  súdne  konanie  alebo  sa  na  základe 
vnútroštátnych právnych a správnych predpisov v podobnej situácii nachádzajú;

(b) ak boli odsúdení za trestný čin týkajúci sa ich profesionálneho správania rozsudkom, ktorý má povahu res judicata;

(c) ak boli uznaní za vinných z vážneho zneužitia úradnej moci dokázaného akýmikoľvek prostriedkami, ktoré môže 
verejný obstarávateľ zdôvodniť;

(d)  ak  nesplnili  povinnosti  týkajúce  sa  platby  príspevkov  na  sociálne  zabezpečenie  alebo  platby  daní  v  súlade  s 
právnymi predpismi krajiny,  v ktorej  pôsobia,  alebo s právnymi ustanoveniami krajiny  obstarávateľa alebo krajiny,  v 
ktorej sa má zmluva plniť;

(e) ak boli právoplatne odsúdení za podvod, korupciu, účasť v zločineckej organizácii alebo akúkoľvek inú nezákonnú 
činnosť poškodzujúcu finančné záujmy Spoločenstva;

(f)  ak  porušili  vážnym  spôsobom  zmluvu  pre  nesplnenie  svojich  zmluvných  záväzkov  v súvislosti  s inou  verejnou 
súťažou alebo udeľovaním finančného príspevku, ktoré boli financované z rozpočtu Spoločenstva;

(g) ak v súvislosti so žiadosťou o finančný príspevok čelia konfliktu záujmov;

(h)  ak  sú  v  žiadosti  o finančný  príspevok  vinné  z poskytnutia  mylných  informácií  požadovaných  verejným 
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obstarávateľom ako podmienku účasti v konaní pri prideľovaní finančného príspevku alebo tieto informácie neposkytli. 

Potvrdzujem, že ani ja, ani inštitúcia, za ktorú konám ako štatutárny zástupca, sa nenachádzame v žiadnej z uvedených 
situácií,  a som si  vedomý/á  toho,  že  v prípade  nepravdivého  prehlásenia  môžu  byť  uplatnené  sankcie  stanovené  v 
nariadení o rozpočtových pravidlách.
V prípade, že moja žiadosť o finančný príspevok bude úspešná, povoľujem Európskej komisii / agentúre uverejniť na jej 
internetovej stránke alebo v akomkoľvek inom vhodnom prostriedku:

• názov a adresu príjemcu finančného príspevku;

• predmet finančného príspevku;
• pridelenú sumu a mieru financovania nákladov schváleného pracovného programu.

Podpisom tejto žiadosti, súhlasím so všetkými podmienkami uvedenými v Sprievodcovi programom Mládež v akcii, ktorý 
je  publikovaný  na webovej  stránke Európskej  komisie,  Výkonnej  agentúry pre vzdelávanie,  audiovíziu a kultúru a na 
stránkach Národných agentúr.

Miesto: Bratislava Dátum (deň/mesiac/rok): 1. 2. 2011

Podpis: Pečiatka organizácie, ktorá predkladá žiadosť (ak sa 
Vás to týka):

Meno a priezvisko 
(paličkovým písmom)::

Silvia Zábavová

Pozícia / funkcia: Splnomocnená osoba štatutárom

6 Nariadenie Rady č.1605/2002 (Ú. v. ES L248, 16.09.2002), nariadenie Komisie č. 2342/2002 (Ú. v. ES L357,  31.12.2002) a 
nariadenie Komisie č. 1248/2006 (Ú. v . ES L227, 17.08.2006). K dispozícii v on-line Úradnom vestníku na adrese: http://eur-
lex.europa.eu/JOIndex.do.
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Kontrolný zoznam
Pred predložením žiadosti Národnej agentúre alebo Výkonnej agentúre, prosím skontrolujte si:

 Žiadosť musí obsahovať tieto dokumenty:

tento formulár Žiadosti o finančný príspevok, riadne vyplnený a podpísaný osobou oprávnenou 
vstupovať do právne záväzných vzťahov v mene žiadateľa (podpisy požadované v časti VIII a IX 
tohto formulára v originálnom vyhotovení), spolu s riadne vyplnenými a podpísanými (vyžaduje sa 
originál  podpisu)  predbežnými  súhlasmi všetkých  partnerov.  Predbežné  súhlasy  môžu  byť 
dodané aj faxom (keď sa predkladá žiadosť), ale iba pod podmienkou, že originály týchto potvrdení 
budú zaslané do Národnej agentúry pred zasadnutím Výberovej komisie.

   predbežný časový harmonogram aktivít

 Ďalšie povinné dokumenty pre projekty presahujúce žiadanú čiastku 25 000 Eur:  

V súlade s finančnými pravidlami aplikovanými v celkovom rozpočte Európskych Spoločenstiev, všetci 
žiadatelia finančného príspevku – s výnimkou verejných inštitúcií pôsobiacich na miestnej a regionálnej 
úrovni  a  neformálnych  skupín  mladých  ľudí  –  presahujúceho  25 000  Eur  musia  spolu  so  žiadosťou 
predložiť nasledovné dokumenty:

výkaz ziskov a strát  žiadateľa, 

 a

bilančný výkaz za posledný uzavretý finančný rok.

Cieľom je získať dôkaz o finančnej spôsobilosti žiadateľa.
Upozornenie: na predloženie informácií požadovaných vyššie nie je vytvorený špecifický formulár.

 Ďalšie povinné dokumenty 7:

len pre mimovládne organizácie: výpis z úradného vestníka/obchodného registra a finančnej 
zodpovednosti k DPH (ak je výpis z úradného vestníka/obchodného registra totožný s výpisom o 
finančnej zodpovednosti k DPH postačí doložiť iba jeden z týchto dokumentov).

len pre neformálne skupiny: kópia dokladu totožnosti alebo pasu zástupcu skupiny.

7  Tieto dokumenty nie je potrebné doložiť,  ak ich žiadateľ už raz predložil  v iných žiadostiach v rámci programu  
Mládež v akcii – ale len v prípade, že v týchto dokumentoch medzičasom nenastala zmena.
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