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Vytvorenie prvého coworkingovéo priestoru pre mladých ľudí v Dolnom Kubíne v spolupráci
s Obchodnou akadémiou Dolný Kubín. Presadenie podpory coworkingového miesta pre
mladých medzi strategické priority mesta na rok 2019.
Organizovanie krúžkov programovania JavaScript, facebook.com/programovanieDK.
31 hosťovaných účastníkov krátkodobej dobrovoľníckej služby na Slovensku počas
Majstrovstiev Európy nepočujúcej mládeže v Trenčíne.
30 účastníkov zo 6 krajín na nami organizovanej Mladiinfo mládežníckej výmene „Stay
informed. Take your chance!“ v Košiciach, Slovensko a 30 účastníkov zo 6 krajín
v Poggiardo, Taliansko.
25 účastníkov z 7 krajín na nami organizovanom Mladiinfo tréningu pre pracovníkov pre
dobrovoľnícky manažment v rozvojových krajinách v Oščadnici (KA2 projekt: „EuroAsia:
Volunteering Assistance Program“).
7 aktívnych účastníkov dobrovoľníckeho programu Mladiinfo ambasádor 2018 z rôznych
regiónov Slovenska.
2 účastníčky ročného vzdelávacieho programu Learn & Share pre študentov v Mlynskej
doline.
30 účastníkov na dlhodobých a krátkodobých dobrovoľníckych projektoch v zahraničí.
2 účastníci zo Slovenska na krátkodobých dobrovoľníckych projektoch v Thajsku
a Kambodži.
18 zahraničných dobrovoľníckou hosťovaných na Slovensku v rôznych organizáciách.
30 účastníkov zo 6 krajín na Mladiinfo mládežníckej výmene „Creative R´s“ v Skopje,
Macedónsko (druhá mobilita plánovaná na marec 2019 na Slovensku).
Otvorená kancelária v Mlynskej doline v Bratislave.
Novootvorený co-workingový priestor v Dolnom Kubíne.
Získanie licencie Social Impact Award (sociálne podnikanie mládeže).
18 účastníkov zo 6 krajín na tréningu o udržateľnosti sociálneho podnikania.
Účasť zamestnancov na tréningoch pre pracovníkov s mládežou v Turecku, Českej republike,
Portugalsku, Estónsku a iných.
Účasť na desiatkach informačných podujatí, diskusií, konferencií k témam mládež,
vzdelávanie.
Účasť zamestnancov na študijných cestách v Thajsku, Kambodži a Vietname pre vysielanie
dobrovoľníkov.
Spolupráca so strednými školami na prepájaní formálneho a neformálneho vzdelávania a
zapájaní zahraničných dobrovoľníkov.
Približne 30.000 návštevníkov web stránky, 2:26 min. strávený čas na stránkach.
6,596 fanúšikov na Facebooku Mladiinfo Slovensko k 17.12.2018.
Projekty podporené Slovenskou národnou agentúrou Erasmus+ v celkovej sume 123.968 eur.
3 zamestnanci a 1 brigádnik, 1 stážistka, 30 krátkodobých a dlhodobých dobrovoľníkov.
Členská organizácia v Rade mládeže Slovenska.

Coworking Dolný Kubín, miestnosť 1: Pred-Po

Coworking Dolný Kubín, miestnosť 2

Podujatie Stredoškolské podnikateľské fórum, Dolný Kubín

Coworking Dolný Kubín, kuchynka: Pred-Po

Podujatie Mládež v pohybe, Rožňava

Krúžok programovania, krúžok robotiky

