
 

 

 

 

 

Prehľad aktivít  

Mladiinfo Slovensko za rok 2017  

 

 
  



Mládežnícke výmeny a tréningy organizované na Slovensku 

 

35 účastníkov zo 7 krajín Erasmus + 

(Slovensko, Macedónsko, Taliansko, 

Španielsko, Portugalsko, Bulharsko a Česká 

republika) na Mladiinfo mládežníckej výmene 

s názvom “Media(te) Diversity” v Bratislave. 

Výmena sa konala v období od 20. augusta do 

25. augusta 2017 v Bratislave a venovala sa 

témam ako mediálna gramotnosť a kritické 

myslenie mládeže so zameraním na podporu 

rozmanitosti v (nových) médiách. 

 

 

 

39 účastníkov zo 7 krajín ( Slovensko, 

Španielsko, Estónsko, Rumunsko, Česká 

republika, Grécko, Litva) na Mladiinfo 

mládežníckej výmene s názvom 

“Inter(national) Volunteering” v Modre. 

Mládežnícka výmena sa konala v dňoch 9.- 16. 

Novembra 2017, hlavnými témami najmä o 

dobrovoľníckych možnostiach doma aj vo svete. 

Účastníci si vyskúšali prezentovanie pred žiakmi 

strednej školy, zažili workshopy o prezentačných 

schopnostiach, ale aj meditačné chvíľky. 

 

 

 

27 účastníkov z 8 krajín na Mladiinfo 

tréningu pre pracovníkov s mládežou v 

Dolnom Kubíne. Projekt prebiehal 9.-

18.10.2017, a venoval sa zaujímavým nástrojom 

v práci s mládežou od hudby, gamifikácie, cez 

grafickú facilitáciu. Do projektu bola výrazne 

zapojená miestna komunita v Dolnom Kubíne – 

stredné školy, špeciálna škola, klub dôchodcov, 

nízkoprahové centrum a bol podporený aj 

samosprávou mesta.  

 



Európska dobrovoľnícka služba 

21 vyslaných účastníkov na dlhodobých a krátkodobých dobrovoľníckych projektoch v zahraničí.  

14 zahraničných dobrovoľníckou hosťovaných (väčšinou na 8 až 12 mesiacov) na Slovensku v 

Mladiinfo Slovensko a koordinovaných pre organizácie:  

 SPOSA - Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom,  

 Mládež ulice,  

 AIESEC Slovensko,  

 Edulienka,  

 Rada mládeže Slovenska,  

 Základná škola Janka Matúšku Dolný Kubín. 

 

Vzdelávacie programy Mladiinfo pre mládež  

14 účastníkov dobrovoľníckeho programu Mladiinfo ambasádor 2017.  

Mladiinfo ambasádor 2017 bol druhým ročníkom programu, ktorého cieľom je zlepšenie prístupnosti 

informácií o vzdelávacích príležitostiach pre mladých ľudí v okrajových regiónoch Slovenska. Ciele 

projektu boli naplnené mladými vedúcimi v jednotlivých regiónoch, ktorí dostali podporu osobného 

mentora a kouča pri napĺňaní vlastných cieľov a cieľov programu. 

 

 

2 účastníčky ročného vzdelávacieho programu Learn & Share 2017/2018 pre študentov v 

Mlynskej doline. 

Learn and Share je vzdelávací a praktický program pre študentov VŠ zameraný na osobnostný a 

odborný rast mladých ľudí s možnosťou účasti na viacerých medzinárodných projektoch. Každoročne 

prijímame do Mladiinfo študentov, ktorí sa na celý akademický rok stávajú súčasťou nášho tímu. 

Tento rok máme 2 študentky v našom tíme, Dominiku Jančíkovú a Sabinu Polákovú. Sabina nám 

pomáha s konverzačnými hodinami slovenčiny pre našich EDS dobrovoľníkov ako aj s organizovaním 

mládežníckych výmen na Slovensku a Dominika nám zase vypomáha s marketingom a nastavovaním 

komunikačnej stratégie Mladiinfo k mladým ľuďom. 

 



Spolupráca na miestnej, lokálnej a Európskej úrovni 

Otvorená kancelária v Mlynskej doline v Bratislave. 

● Spoluorganizovanie konferencie pre stredoškolákov Na Káve s možnosťami Košice v spolupráci s 

PreStredoškolákov.sk pre 120 stredoškolákov. 

● Spolupráca so strednými školami na prepájaní formálneho a neformálneho vzdelávania a zapájaní 

zahraničných dobrovoľníkov. 

● Spolupráca s niekoľkými partnerskými organizáciami (SPOSA, AIESEC, Edulienka, YFU 

Slovensko, Mládež ulice, RmS, INEX, ďalšie) a strednými školami v Bratislave, Dolnom Kubíne, 

Trstenej, Žiline, Púchove, Bardejove, Svidníku a Komárne.  

● Účasť na desiatkach informačných podujatí, diskusií, konferencií k témam mládež, vzdelávanie v 

rámci Slovenska a Európy. 

● Účasť zamestnancov na tréningoch pre pracovníkov s mládežou v Arménsku, Českej republike, 

Poľsku, Portugalsku, Lotyšsku, Estónsku. 

 

Prítomnosť na sociálnych sieťach  

37.164 návštevníkov web stránky, 135.612 zobrazených stránok, 1:50 min. strávený čas. 

6237 fanúšikov na Facebooku Mladiinfo Slovensko k 31.1.2018. 

 

 

  



Mladiinfo ako partnerská organizácia 

Youth Empowernment Through Social Entrepreneurship “We Care” (YES, WE CARE)’ 

(Budovanie kapacít)  

Myšlienkou projektu  YES We Care je rozvoj zručností mládeže v oblasti sociálneho podnikania, s 

cieľom zamerania sa na komunitu, životné prostredie. Projekt si dáva za cieľ podporiť účasť mladých 

ľudí na spoločenských a politických procesoch, ako aj na vytvorení trvalo udržateľných podnikov v 

oblasti sociálneho podnikania. Projekt má v úmysle inšpirovať mládež k vybudovaniu svojej siete a 

angažovania sa v podnikateľských aktivitách so sociálnym rozmerom. Projekt je realizovaný v 

spolupráci 6 partnerov (Mladiinfo International; Mladiinfo Slovensko; Impact Hub Vienna, Never Again 

Rwanda, Let Us Save Rwanda, Youth Volunteers for Community Development Kenya) 

 

IMPROVE+ (Strategické Partnerstvo) 

Cieľom projektu je zvýšiť kvalitu projektov EDS so zameraním na zvýšenie zamestnateľnosti 

dobrovoľníkov po EDS. Projekt je v trvaní 24 mesiacov s 3 tréningami v Portugalsku, kde sa pracovníci 

s mládežou, vysielajúce, hosťujúce a koordinujúce organizácie ako aj samotní dobrovoľníci stretávajú 

aby sa venovali týmto témam. Výsledkom projektu bude tzv. Youth Employability Tool Kit, tvorbe 

ktorého sa podieľajú všetky zúčastnené partnerské krajiny.  

 

 



Pripravované medzinárodné projekty 2017-2019 

Projekty podporené Slovenskou národnou agentúrou Erasmus+ v celkovej sume 340.055 EUR 

(viacročné projekty až do roku 2019) 

 

Projekty podporené Európskou komisiou v programoch Erasmus+ v celkovej sume 140.977,12 EUR 

 

Projekt na budovanie kapacít: “EuroAsia Volunteering 

Assistance Program” 

Mladiinfo Slovensko spolu so svojimi partnermi z Francúzska, 

Českej republiky, Macedónska, Vietnamu, Kambodže a Thajska 

spúšťa KA2 projekt, ktorý vytvorí prepojenie medzi existujúcimi 

dobrovoľníckymi programami EÚ a takisto vytvorí online 

platformu so všetkými potrebnými informáciami týkajúcimi sa 

dobrovoľníctva v rozvojových krajinách vrátane školení o 

neformálnom vzdelávaní zameraných na budovanie kapacít 

mládežníckych organizácií s potrebnými zručnosťami a 

schopnosťami pre hosťovanie a vysielanie dobrovoľníkov do Ázie. 

 

 

 

Krátkodobá EDS na Slovensku: “Sign for Media: journalism 

volunteering program for European Deaf Badminton 

Championships)“ 

 

Mladiinfo pracuje s témami ako šírenie informácie pre mladých, 

dobrovoľníctvo, medzi-kultúrny dialóg a médiá, preto sme sa 

rozhodli iniciovať projekt, ktorý rieši všetky spomínané témy a 

zároveň aj problematiku začlenenia ľudí so zdravotným 

postihnutím. V spolupráci s Deaflympijským výborom Slovenska, 

ktorý je hostiteľom 8.ročníka majstrovstiev Európy v bedmintone a 

prvého ročníka šampionátu nepočujúcej mládeže budeme v mesiaci 

júl 2018 hosťovať 34 mladých novinárov z celej Európy a 

partnerských krajín Európy.  

 

 

  



Organizačná štruktúra Mladiinfo Slovensko  

2 zamestnanci a 2 brigádnici, 1 stážistka, 30 krátkodobých a dlhodobých dobrovoľníkov. 

 

Členstvo  

Pozorovateľská organizácia v Rade mládeže Slovenska. 

Členská organizácia Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií 

Členská organizácia Eurodesk Slovensko 

Členská organizácia European network Mladiinfo 

 


