
Č. zmluvy Prijímateľ Názov projektu Sídlo - mesto Stručné zhrnutie
 Schválená 

suma 

ACC_ZGP22_01 Univerzitka, o.z. Budovanie zručností pre budúcnosť Trenčín Program je zameraný na rozvíjanie IT zručností a 

zručností soft skills - sociálno -komunikačných zručností 

a rozvíjanie emocionálnej inteligencie. Program teda 

prepája vzdelávanie s budúcou kariérou a budúcim 

potenciálnym zamestnávaním detí so špeciálnymi 

potrebami.

       2,000.00 € 

ACC_ZGP22_02

Asociácia pre mládež, vedu a techniku Junior Internet 2022 Bratislava

17. finále súťaže JUNIOR INTERNET sa konalo v dňoch 

29. a 30. 4. 2022 a ponúklo priestor 52 žiakom 

základných a stredných škôl prezentovať 44 projektov z 

oblastí: tvorba webstránok, digitálna grafika a dizajn, 

tvorba textov a blogov, programovanie aplikácií. Spolu 

bolo prihlásených 212 prác.

       2,000.00 € 

ACC_ZGP22_03

Zmudri Zmudri v zamestnaní

Prešov

Projekt Zmudri v zamestnaní má poskytnúť mladým 

ľuďom tipy, čo robiť a čomu sa vyhnúť po nástupe do 

novej práce alebo počas brigády (ako využiť začiatok v 

novej práci, akým chybám sa vyvarovať a pod). Kurz 

nadväzuje na už vzniknuté videá o písaní CV, príprave 

na offline ajonline pohovor, či video kurz o pracovnej 

zmluve ktoré mali u študentov veľký úspech a sú 

doteraz jednými z najpozeranejších na našej platforme.

       2,000.00 € 

ACC_ZGP22_04

Kolabo o.z. Social Impact Award Slovakia 2022

Bratislava
Social Impact Award je celoročný vzdelávací program 

rozdelený na 3 fázy. Prvá časť je inšpiratívna, tvoria ju 

workshopy na ktorých majú možnosť účastníci 

pracovať na generovaní biznis nápadov so 

spoločenským prínosom a ďalej tento nápad rozvíjať 

cez biznisové modelovanie a modelovanie dopadu.

       2,000.00 € 

Skills to Succeed 1.kolo



ACC_ZGP22_05

OZ Vagus

MEDZIMIESTO - zvýšenie šance pre 

ľudí bez domova nájsť a udržať si 

prácu

Bratislava
Program je pre ľudí bez domova, ktorí majú silnú 

vnútornú motiváciu vrátiť sa späť do bežného života. 

Okrem riešenia dôvodov ústiacich do bezdomovectva 

klientom a klientkám poskytuje dočasné bývanie, no 

najmä odborné sociálne poradenstvo, smerujúce k 

získaniu a udržaniu si práce.

       2,000.00 € 

ACC_ZGP22_06

Karpatská nadácia Rozvíjame tvorivosť s MyMachine Košice

MyMachine je vzdelávací program rozvíjajúci tvorivé 

myslenie detí a mládeže. Dáva šancu vynaliezavým 

deťom a mladým ľuďom nachádzať technické riešenia 

pre originálne nápady – vysnívané vynálezy. 

       2,000.00 € 

ACC_ZGP22_07

Centrum environmentálnej a etickej výchovy 

Živica
Spoločne k porozumeniu Bratislava

Sokratov inštitút vychováva nových lídrov (18-32 r.) v 

ročnom vzdelávacom programe. Študenti si absolvujú 

lídersko-projektové vzdelávanie a musia realizovať 

vlastný verejnoprospešný projekt. Nakoľko jednou z 

najväčších výziev na Slovensku je generačná chudoba, v 

projekte sa chceme venovať téme vylúčených 

rómskych komunít. 

       2,000.00 € 

ACC_ZGP22_08

Kolégium Antona Neuwhirta Akadémia veľkých diel Ivanka pri Dunaji

Akadémia veľkých diel je projekt Kolégia na rozvoj 

kritického myslenia a čitateľskej gramotnosti. Pozýva 

stredoškolákov, ale aj vysokoškolákov, na celom 

Slovensku načrieť do hĺbky a kultúry západnej civilizácie 

prostredníctvom umenia: beletrie, maľby, filmu a 

hudby. Ide o dobrovoľný voľnočasový program, 

"krúžok", ktorý prebieha mimo vyučovacích hodín na 

školách (SŠ) alebo online (VŠ) na celom Slovensku. 

       2,000.00 € 

ACC_ZGP22_09

Psi na život Rastú naši psi, chceme rásť aj my Bratislava

Hlavný zámerom projektu je posilniť odborný rozmer 

práce organizácie. Cieľom je posunúť kvalitatívne 

štandardy práce na vyššiu úroveň a odborne pripraviť 

zamestnancov partnerskej organizácie (ÚNSS) na 

efektívnu spoluprácu.

       1,997.28 € 



ACC_ZGP22_10

Maják n.o. Záhrada plná zážitkov
Sady nad Torysou, 

Košice

Projekt "Záhrada plná zážitkov" je zameraný na 

podporu a rozvoj pracovnej terapie, zručností, 

vedomostí našich mladých hluchoslepých dospelých. 

Poslaním projektu je vytvoriť v našej záhrade 

interaktívny chodník plný zážitkov, ktorý svojim 

charakterom ( striedanie rôznych materiálov - kôra, 

kamienky, tráva.. ) bude slúžiť ako terapeuticko- 

rehabilitačný chodník.

       2,000.00 € 

ACC_ZGP22_11

POST BELLUM SK

Bez pamäti niet identity (vzdelávacie 

zážitkové workshopy pre ZŠ a SŠ 

založené na princípe dramatickej 

výchovy)

Bratislava

 Cieľom je konfrontovať účastníkov/čky nedávnymi 

dejinami Slovenska s použítím metódy dramatickej 

výchovy za účelom sprostredkovania zážitku či 

pracovať s dobovými materiálmi, s ktorými sa v 

bežnom vyučovacom procese nedostávajú do kontaktu.

       2,000.00 € 

ACC_ZGP22_12

Mareena

Mareena café: Jazyková príprava 

pre utečenky a cudzinky Bratislava

Cieľom projektu je príprava vzdelávacích materiálov na 

jazykovú prípravu utečeniek a cudziniek zamestnaných 

v sociálnej kaviarni Mareena café. Špecializovaná 

jazyková príprava umožní zamestnankyniam 

jednoduchšie komunikovať so zákazníkmi a zároveň 

zvýši ich šance na uplatnenie v ďalšom zamestnaní v 

gastronomickom sektore, v ktorom mnoho z tejto 

skupiny žien nachádza pracovné uplatnenie.

       2,000.00 € 

ACC_ZGP22_13

AIESEC Slovensko
Národná konferencia AIESEC 

Slovensko
Bratislava

 Cieľom konferencií je zlepšenie zručností budúcnosti 

(proaktivita, rozhodovanie, kritické myslenie, lojálnosť, 

riešenie problémov a sebauvedomovanie) a to 

prostredníctvom seminárov a workshopov od našich 

národných partnerov. Zručnosti im následne pomôžu v 

realizácii projektu na lokálnych pobočkách.

       1,999.00 € 

SPOLU: 25,996.28 €    
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ACC_ZGP22_14 OZ TEAM Show your talent Banská Bystrica Show your talent je komplexný a dlhodobý rozvojový 

program, ktorý prebieha  súčasne so školským 

polrokom s rozsahom viac ako 84 hodín. Účastníkmi 

programu sú prioritne stredoškoláci, sekundárne aj 

učitelia. Program sa skladá z 2 víkendových školení, 3 

workshopov, tímových projektov, individuálneho 

mentoringu a slávnostnej konferencie. 

       2,000.00 € 

ACC_ZGP22_15

Základná škola Na bielenisku
Nie je nám to jedno - ľudské práva v 

praxi
Pezinok

Cieľom nášho projektu je zatraktívniť vyučovanie tém - 

ľudské práva, ich dodržiavanie, sloboda slova - ale aj 

zodpovednosť za svoje činy a prejavené názory. Naučiť 

žiakov ako sa kriticky postaviť k informácii, spracovať ju 

a zaujať k nej postoj - a ten prezentovať na verejnosti. 

Utvoriť otvorené fórum pre vyjadrenie svojich názorov 

pri rešpektovaní názorov druhých. Nie je mi to jedno. 

       1,000.00 € 

ACC_ZGP22_16

Cirkevná základná škola - Narnia Hrajme sa spolu Bratislava

Cieľom projektu je cez zlepšovanie jemnej motoriky 

detí prostredníctvom výučby so stavebnicou rozvíjať 

najmä logiku, priestorovú orientáciu a kritické 

myslenie, ktoré sú dôležitými zručnosťami pre 

budúcnosť aj súčasnosť detí. Pretože za roky, ktoré 

naša škola existuje, pozorujeme zhoršovanie úrovne 

jemnej motoriky detí. 

       1,000.00 € 

SPOLU: 4,000.00 €      


