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

suma 

ACC22_01 Manageria Teach for Slovakia Bratislava Cieľ projektu je systematicky zlepšovať kvalitu 

vzdelávania, najmä pre deti, ktoré dosahujú najslabšie 

výsledky, sústredením pozornosti lídrov krajiny na 

tento problém. Program je postavený na priťahovaní 

tých najlepších absolventov univerzít, aby išli na 2 roky 

učiť aj do soc. znevýhodnených komunít a venovať sa 

vzdelávaniu detí.

     10,000.00 € 

ACC22_02

Uni2010 Rozbehni sa! Academy Banská Bystrica

Rozbehni sa! Academy je program rozvoja 

podnikavosti. Program inšpiruje a vzdeláva k 

podnikavosti a následne podporuje podnikateľské 

nápady stredoškolákov, vysokoškolákov a absolventov. 

Jednotlivci sa môžu prihlásiť, absolvovať podnikateľskú 

prípravku a so svojim nápadom absolvovať 3 mesačný 

inkubačný program. 

     10,000.00 € 

ACC22_03

Mareena Podpora pre Ukrajinu

Bratislava

Projekt je zameraný na pomoc obyvateľom Ukrajiny 

utekajúcim pred vojenským konfliktom, ktorý vypukol 

dňa 24. februára 2022 na území tohto štátu. Táto 

činnosť je vykonávaná predovšetkým vo forme 

koordinácie humanitárnej, právnej a integračnej 

pomoci Ukrajinkám a Ukrajincom v ohrození, tvorby 

informačnej webstránky a ďalších aktivít, ktoré sa v 

priebehu trvania konfliktu ukazujú ako potrebné.

       2,000.00 € 

ACC22_04

Liga za ľudské práva Pomoc pre ľudí z Ukrajiny

Bratislava

Zabezpečenie informačných materiálov pri poskytovaní 

právneho poradenstva pre ľudí prichádzajúcich z 

Ukrajiny vrátane pokrytia ďalších nákladov súvisiacich s 

poskytovaním právneho poradenstva, prevádzkovaním 

infolinky a poskytovaním podpory hlavnému mestu 

Bratislava, ostatným samosprávam a orgánom verejnej 

moci so zvládnutím utečeneckej krízy v súvislosti s 

vojnou na Ukrajne.

       2,000.00 € 

Strategické projekty 2022 



ACC22_05

I AMbitious I AMbitious Academy Horovce

I AMbitious je ročný, komplexný, vzdelávací program, 

ktorý sa sústreďuje na osobnostný aj profesijný rast 

stredoškolákov v regiónoch, kde nie je dostatok 

príležitostí na rozvoj ich potenciálu. Projekt prináša 

možnosti priamo v regiónoch a tak prispieva k rozvoju 

schopností aj charakteru študentov a tvorí z nich 

spoločensky zodpovedných ľudí, kt. prispievajú k 

prosperite ich okolia. 

     10,000.00 € 

ACC22_06

Aj Ty v IT, o.z. Scratch Match Bratislava

Scratch Match je súťaž dievčenských tímov alebo 

jednotlivcov v programovaní v jazyku Scratch. Ich 

úlohou je vytvoriť jednoduchú animáciu, hru alebo 

video, pri ktorej využijú svoju kreativitu a naučia sa 

používať daný programovací jazyk. Súťaž je určená 

dievčatám od 8 do 15 rokov. 

       5,000.00 € 

ACC22_07

Ženský algoritmus Back IN Business 3 Košice

Back IN Business je 2-mesačný internzívny vzdelávací 

online program pozostávajúci z 15 stretnutí, z ktorých 

13 je určených len pre vybranú skupinu 25 matiek a 

zvyšok otvorený aj pre širokú verejnosť, kde 

očakávame účasť zhruba 60 ďalších unikátnych 

návštevníkov. Obsah sme postavili na prieniku potrieb 

matiek vyplývajúcich z prieskumov, nášho vlastného 

prieskumu a skúseností z minulých 2 ročníkov a 

požiadaviek súčasného slovenského trhu práce.

       2,000.00 € 

SPOLU: 41,000.00 €    


