
ERASMUS+

Aktivity participácie mládeže
Grantová podpora na realizáciu projektov je financovaná z prostriedkov 
Európskej únie.

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže
Je štátnou inštitúciou, priamo riadenou Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu 
SR. Predmetom jej činnosti je práca s mládežou mimo školy a rodiny a mládežnícka poli-
tika na Slovensku a v EÚ. Cieľom aktivít je implementácia štátnej politiky voči deťom
a mládeži.

V IUVENTE sídli Národná agentúra programu EÚ Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu, 
ktorá administruje aj program EÚ Európsky zbor solidarity na decentralizovanej úrovni.



Aktivity participácie mládeže
Sú aktivitami zameranými na podpo-
ru aktívnej participácie mládeže na 
demokratickom živote. Umožňujú mládeži 
napr. komunikovať s osobami, ktoré 
majú moc rozhodovať o veciach vplýva-
júcich na ich život (učitelia, starostovia, 
primátori, poslanci obce a mesta, po-
slanci NR SR atď.). Vytvárajú pre mladých 
ľudí možnosť predstaviť svoje potreby 
a problémy zod- povedným osobám a 
hľadať spoločné riešenia, ktoré budú v 
rámci projektu a po ňom spoločne real-
izovať.

Umožňujú mladým ľuďom aktivizovať 
sa a zapájať sa do vecí verejných, upo-
zorňovať na spoločensky dôležité témy a 
problémy a pod.

KRITÉRIÁ
Národné alebo medzinárodné 
(pri národných nie je nutnosť 
zapojenia ďalšieho partnera).

Žiadať o projekt môžu organizá-
cie, samosprávy, mládežnícke 
parlamenty, mládežnícke centrá 
a pod., ale aj neformálne sk-
upiny mladých ľudí (najmenej 
4 mladí ľudia vo veku 13 - 30 
rokov, aspoň jeden člen skupiny 
musí mať min. 18 rokov).

Cieľová skupina: Mladí ľudia 13 - 
30 rokov, osoby s rozhodovacou 
právomocou.

Trvanie projektu od 3 - 24
mesiacov.

Prioritou aktivít je participácia 
mládeže a aktivizmus v kontexte 
Európskych cieľov mládeže.



Max. výška grantu 60 000 EUR
Ak máte záujem vytvoriť projekt v rámci aktivít participácie mládeže, potrebujete 
pomoc pri hľadaní vhodnej partnerskej organizácie, alebo máte akékoľvek otázky, 
môžete sa obrátiť na:

Národnú agentúru programu EÚ Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu
www.eurodesk.sk/narodna-agentu
ra-kontakty/

Eurodesk Slovensko
www.eurodesk.sk

Alebo si vyhľadajte mládežnícku organizáciu na Slovensku
www.readyforlife.tips

Najaktuálnejšie informácie vždy nájdete na sociálnych sieťach
IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže

Eurodesk Slovensko

eurodesk_sk


