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Mládežnícke výmeny
Grantová podpora na realizáciu projektov je financovaná z prostriedkov 
Európskej únie.

Čo to je mládežnícka výmena?
Táto aktivita umožňuje skupinám mladých ľudí (16 - 60 účastníkov) z rôznych krajín 
stretávať sa a pracovať na spoločných projektoch počas krátkeho obdobia.

Mládežnícke výmeny sa uskutočňujú mimo školského prostredia. Vzdelávacie aktivity 
v rámci mládežníckej výmeny sú vedené neformálnymi metódami vzdelávania. Medzi 
takéto metódy patria napríklad rôzne interaktívne a simulované hry, workshopy, diskusie, 
aktivity v prírode a ďalšie.

V Európe sa ročne organizujú stovky mládežníckych výmen.



Profil účastníka:

• je každý mladý človek vo veku 13 
až 30 rokov, ktorému mládežnícka 
výmena pozitívne ovplyvní život a 
získa nové  
vedomosti a skúsenosti,

• spolupodieľa sa na projekte, 
ktorého  téma ho zaujíma.

Trvanie: 5 až 21 dní.

Ideálna mládežnícka výmena:
 
• jej cieľom je, aby účastníci získali nové ve-

domosti a skúsenosti v téme, ktorej sa 
mládežnícka výmena venuje a ktorá je blízka 
zúčastnenej skupine mladých ľudí,

• nápad na výmenu vychádza z potrieb  
a záujmov skupiny mladých ľudí,

• výmena je navrhnutá mladými ľuďmi   
a je určená pre mladých ľudí,

• účastníci sú zároveň spoluautormi programu 
výmeny, lídri dohliadajú  
na vzdelávací proces v priebehu aktivít.

Ako začať
Ak máte záujem o mládežnícku výmenu, 
o grant nemôžete žiadať ako jednotlivec. 
Žiadosť musí predložiť organizácia alebo 
skupina minimálne 4 mladých ľudí.

Youthpass 
Za účasť na výmene môžu mladí ľudia 
získať medzinárodne uznávaný certifikát 
Youthpass. Ten vypovedá o vedomos-
tiach, zručnostiach a postojoch, ktoré 
účasťou na výmene nadobudli.

Podmienky
Mládežnícke výmeny sú určené pre mladých ľudí vo veku 13 až 30 rokov (líder skupiny 
musí mať min. 18 rokov).
Mládežnícke výmeny koordinujú mládežnícke alebo iné organizácie alebo neformálne 
skupiny mladých ľudí (skupinka min. 4 mladých ľudí).

Finančná podpora
Náklady na cestovné, stravu, ubytovanie, organizačné zabezpečenie výmeny a podpory 
účasti aj znevýhodnených skupín mladých ľudí sú hradené z grantu programu EÚ Eras-
mus+ (oblasť mládeže).



Ďalšie informácie
Ak máte záujem vytvoriť projekt mládežníckej výmeny, potrebujete pomoc pri hľadaní vhod-
nej partnerskej organizácie, alebo máte akékoľvek otázky, môžete sa obrátiť na:

Národnú agentúru Erasmus+
https://www.iuventa.sk/kontakty/narodna-agentura-programu-eu-erasmus-eu-
ropsky-zbor-solidarity/

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

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 politika na Slovensku a v EÚ. Cieľom ak-
tivít 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.


