ORGANIZÁCIE PODPORENÉ v 3. grantovom kole programu ROZVÍJAME
OBČIANSKU IDENTITU
Hodnotiaca komisia na fyzickom zasadnutí dňa 07.06. 2011 rozhodla o nasledovnom návrhu na
podporu projektov (návrh bol plne schválený Správnou radou nadácie dňa 20.06. 2011):

organizácia

č. projektu

projekt

Schválená
suma (€)

NIROI/2011/014

Utopia

Vytváranie participatívnych komunít a
mechanizmov participatívneho
rozhodovania ako forma aktivizácie
mladých ľudí

NIROI/2011/032

Truc sphérique

MEMORY KONTROL / MEČIARIZMUS

7000,00

NIROI/2011/026

Človek v ohrození, o.z.

Nové médiá menia komunitu

6992,00

NIROI/2011/049

Združenie Slatinka

Cykloduch

5549,00

NIROI/2011/010

Občianske združenie K VECI

"Tagovaním zmenu nedosiahneš - buď
aktívny na tvorbe vecí verejných"

2000,00

NIROI/2011/011

Nezisková organizácia Voices

Brandcamp 2011 - jesenná škola o
značke

6000,00

NIROI/2011/017

C.A.R.D.O.

Rozvoj dobrovoľníctva na národnej aj
miestnej úrovni

7000,00

Preles, o.z.

Príručka aktívneho Žilinčana

5204,00

Ľudia proti rasizmu

My - ty o menšinách

5520,00

NIROI/2011/073

Slovenská debatná asociácia

Školenie na aktivizáciu a artikuláciu
záujmov mládežníckych parlamentov

2780,00

NIROI/2011/067

"punkt"

M_P_BA 2011

4540,00

NIROI/2011/020

Nitrianska komunitná nadácia

Mladí nitrianski filantropi menia svet a
robia ho lepším

6000,00

NIROI/2011/018
NIROI/2011/075

6415,00

NI-ROI/2011/014

Utopia
Vytváranie participatívnych komunít a mechanizmov
participatívneho rozhodovania ako forma aktivizácie
mladých ľudí.

realizácia
línia programu

BA, ZA
Bratislava, Ružomberok
podpora aktívnej účasti mladých ľudí na občianskom živote
komunity / spoločnosti
Cieľom projektu je vytvoriť podmienky pre participáciu mladých
ľudí na správe „Vysokoškolského mesta Ľ. Štúra v Mlynskej doline“
a v samospráve mesta Ružomberok; vyškolenie multiplikátorov,
ktorí budú odovzdávať a šíriť získané know-how ďalej. V rámci
projektu bude v spolupráci so Študentskou samosprávou v
Mlynskej doline a Vysokoškolským mestom vytvorený
participatívny mechanizmus, ktorý študentom umožní zapájať sa
do rozhodovania o projektoch, ktoré sa na jeho území realizujú.
Podobne v meste Ružomberok v spolupráci s mladými aktivistami z
aktivistickej skupiny Tvorivý rozvoj a samosprávou mesta bude
vytvorený základ mechanizmu participatívneho rozpočtu. Pre obe
skupiny budú realizované elektronické komunity (mikrosociálne
siete), ktoré budú slúžiť zjednodušeniu a transparentnosti
participácie a vyškolíme pre ne administrátorov.
Projekt získal v hodnotení 43 bodov (z možných 45).
Komisia navrhuje podporiť uvedený projekt v požadovanej sume.
Jedná sa o projekt s dosiahnutým najvyšším bodovým ziskom.
Realizátori projektu využijúc platformy virtuálnych sociálnych sietí
podnietia k reálnej participácii vysokoškolských študentov. Navyše
projekt disponuje presahom na miestnu úroveň pri tvorbe
participatívneho rozpočtu mesta Ružomberok.
6415,00 EUR

anotácia

hodnotenie komisie

schválená suma

NI-ROI/2011/032

Truc sphérique, o. z. (kultúrne centrum Stanica ŽilinaZáriečie)
MEMORY KONTROL / MEČIARIZMUS

realizácia
línia programu

ZA
Žilina
podpora aktívnej účasti mladých ľudí na občianskom živote
komunity / spoločnosti

anotácia
Projekt MEMORY KONTROL je interdisciplinárna iniciatíva
prepájajúca rôzne formy reflexie súčasných česko-slovenských
dejín (diskusie, výskum, divadlo, vizuálne umenie apod.). Iniciatíva
funguje od roku 2008. Projekt neprebieha chronologicky, ale nie
ľubovoľne. Každý rok si v rámci Memory Kontrol autori určia jednu
tému resp. historické obdobie. Po témach spájajúcich sa s
udalosťami rokov 1968 a 1989 a období Slovenského štátu, sa
tvorcovia rozhodli venovať štvrtý ročník (rok 2011) obdobiu tzv.
"mečiarizmu", a teda reflexii rokov 1990 - 1998 na Slovensku
Projekt Memory Kontrol sa bude téme venovať v podobe série

hodnotenie komisie

diskusií prebiehajúcich v priebehu celého roka 2011, pričom jeho
zavŕšením bude opäť festival v novembri (17.-20. november, 2011).
Multižánrový festival Memory Kontrol bude opäť reflektovať tému
rozmanitými formami (diskusie, divadelné predstavenia, filmy,
výstava, happeningy a inštalácie). Súčasťou projektu Memory
Kontrol / Mečiarizmus bude aj vytvorenie pôvodnej divadelnej
produkcie s názvom DVAJA MUŽI V ZÁHRADE JEDNEJ VILY - POKUS
O REKONŠTRUKCIU, ktorá bude mať premiéru práve počas
festivalu Memory Kontrol. Od archívu k pamäti – od pamäte
k reflexii – od reflexie k poznaniu – od poznania k zabudnutiu.
Projekt získal v hodnotení 42 bodov (z možných 45). Komisia
navrhuje podporiť projekt požadovanou sumou. Tento ambiciózny
projekt, ktorého realizátori tentoraz mapujú a kriticky reflektujú
90-te roky z perspektívy rozvoja slovenskej spoločnosti prináša
zaujímavé prepojenia rôznych prístupov - diskusií, divadla, výstav,
happeningov. Realizátori veľmi efektívne spolupracujú so
strednými školami v Žiline, vďaka čomu sa zaujímavých diskusií
a iných aktivít, podnecujúcich u mladých ľudí rozvoj kritického
myslenia a zachovávanie pamäte, zúčastní okolo 400 študentov .

schválená suma

7000,00 EUR

NI-ROI/2011/026

Človek v ohrození, občianske združenie
Nové médiá menia komunitu

realizácia
línia programu

SR
mestá SR
podpora aktívnej účasti mladých ľudí na občianskom živote
komunity / spoločnosti
podpora akceptácie kultúrnej rôznorodosti
Hlavným zámerom projektu je aktivizovať stredoškolskú mládež
v riešení občianskych problémov vo svojich komunitách, teda na
miestnej alebo regionálnej úrovni. Autori projektu sa chcú zamerať
na vytvorenie desiatich regionálnych „watchdog“ skupín
stredoškolských študentov. Každá skupina vo vlastnej komunite
identifikuje problém, ktorý sa týka jednej z nasledujúcich oblastí:
diskriminácia menšín; korupcia; transparentnosť a porušovanie
ľudských práv. Lídri jednotlivých skupín absolvujú vstupné školenie
zamerané na tvorbu aktivistických videí, fungovanie „watchdog“
skupín a využitie sociálnych médií pri kampaniach. V ďalšom
priebehu projektu by skupiny zbierali informácie o danom
probléme a formou krátkych aktivistických videí spracovali celý
problém od jeho identifikácie až po možné riešenie. Tvorba videa,
ako aj celá kampaň k danému problému, bude komunikovaná cez
špeciálne vytvorenú webovú stránku www.zmenkomunitu.sk, ako
aj cez sociálne siete (facebook, interaktívna mapa a podobne).
Projekt je inovatívny tým, že spája atraktívnu formu (sociálne siete,
web, aktivistické videá) s dôležitým obsahom (problémy na
komunitnej
úrovni)
a dynamickou
cieľovou
skupinou
(stredoškolská mládež).
Projekt získal v hodnotení 41 bodov (z možných 45). Komisia
navrhuje podporiť uvedený projekt požadovanou sumou.

anotácia

hodnotenie komisie

schválená suma

Hodnotitelia oceňujú vyžitie súčasných komunikačných
a sociálnych platforiem, umožňujúcich reálnu dynamickú
participáciu mladých ľudí na správe vecí verejných na úrovni ich
komunít. Prínosom projektu je zároveň jeho šírka, keďže ambíciou
je vytvoriť desať regionálnych skupín mladých ľudí. Projekt
ideálnym spôsobom prepája a napĺňa oba ciele programu ROI posilňovanie aktívnej účasti mladých ľudí na občianskom živote a
zvyšovanie citlivosti mladých ľudí voči prirodzenej rozmanitosti
spoločnosti.
6992,00 EUR

NI-ROI/2011/049

Združenie Slatinka
Cykloduch

realizácia
línia programu

BB
Zvolen
podpora aktívnej účasti mladých ľudí na občianskom živote
komunity / spoločnosti
O tom, ako budú vyzerať naše mestá a dediny, rozhodujú stále
najmä miestne autority a odborníci. Napriek už dostupným
informáciám o výhodách participácie, stále nie je zvykom pýtať sa
ľudí, ako si predstavujú svoje mesto v budúcnosti. Participácia
mladých ľudí, hoci práve oni budú znášať dôsledky dnešných
rozhodnutí, je v tejto oblasti skôr výnimkou. Cieľom projektu
CYKLODUCH je preto umožniť mladým ľuďom získať potrebné
zručnosti a následne im umožniť zapojiť sa do rozhodovania o tom,
aké bude ich mesto v budúcnosti. Projekt tiež reaguje na rastúci
problém automobilizmu v mestách na Slovensku - mať auto sa
stáva otázkou určitého postavenia už pre veľmi mladých ľudí. Stále
viac vysokoškolákov používa na cestu do školy auto, a to aj
v prípade dobrého spojenia hromadnou dopravou a na malé
vzdialenosti. V rámci CYKLODUCHa preto priamo mladí ľudia po
vyškolení a získaní dobrých skúseností z iných komunít urobia
niekoľko prieskumov o používaní áut na cestu do škôl a spolu
s deťmi zmapujú bezpečné cesty do dvoch základných. Ďalej
pripravia propagačné verejné podujatia, ktorými upozornia na
problém širokú komunitu. Výstupy z projektu budú použité pri
rozhodovaní miestnych autorít a tiež sprístupnené formou výstavy
na paneloch aj na webe, vydáme aj samolepku pre nezdvorilých
vodičov.

anotácia

hodnotenie komisie

Projekt získal v hodnotení 40 bodov (z možných 45). Komisia
navrhuje podporiť projekt požadovanou sumou. Slatinka je
etablované združenie, ktoré dokáže na miestnej úrovni veľmi
efektívnym spôsobom zapojiť mladých ľudí do plánovania
a rozhodovania. Rozvoj zručností občianskej participácie mladých
ľudí sa v prípade tohto projektu realizuje na dôležitej ekologickej
platforme
–
referuje
k problému
nárastu
automobilizmu, podnecuje mladých ľudí a prostredníctvom nich
oficiálne autority k zodpovednému plánovaniu budúcnosti
komunity.

schválená suma

5549,00 EUR

NI-ROI/2011/010

Občianske združenie K VECI
„Tagovaním zmenu nedosiahneš – buď aktívny na tvorbe
vecí verejných.“

realizácia
línia programu

BA
Bernolákovo
podpora aktívnej účasti mladých ľudí na občianskom živote
komunity / spoločnosti
Cieľom projektu je vzbudiť aktívny záujem mladých ľudí o zlepšenie
vzhľadu obce a zapojiť ich do občianskeho života. Zároveň
podchytiť ich talent a podporiť ich v zmysluplnej tvorbe. Autori
projektu sa chcú zamerať hlavne na mládež vo veku 14 - 18 rokov,
ktorá sa venuje „tagovaniu“ a tvorbe grafity v obci. Finančnú
dotáciu by chceli použiť najmä na zakúpenie sprejov a prípravu
legálnych plôch /autobusových zastávok, budov školy/. Spreje na
street art (piece) sú pre dospievajúcich finančne náročné. Je pre
nich prijateľnejšie zakúpiť si jeden sprej a pokryť svojím „tagom“
značnú časť obce , ako vytvoriť oveľa hodnotnejšie „umelecké
dielo“. Autori projektu chcú dať mládeži najavo, že sa zaujímajú
o to čo robia, o ich myšlienky, názory a talent. Chceli by pre nich
zorganizovať „Grafity jam I. ,II.“ (prezentáciu ich tvorby na
vybraných plochách). Priblížiť sa k nim a týmto prejaveným
záujmom ich viesť k aktívnemu zapájaniu sa do života v obci.
Zorganizovať diskusie s poslancami Obecného zastupiteľstva,
predstaviteľmi rôznych občianskych združení, ktoré pôsobia v obci
a blízkom okolí. Založiť Radu mladých, ktorá by aktívne
komunikovala s vedením obce v otázkach ich občianskej
participácie na živote v obci.
Projekt získal v hodnotení 40 bodov (z možných 45). Komisia
navrhuje podporiť projekt požadovanou sumou. Oceňuje, že
pomerne nedávno vzniknuté združenie prichádza s atraktívnymi
a prístupnými metódami zapojenia mladých ľudí vo vidieckom
prostredí k zapojeniu do aktívneho občianskeho života.
2000,00 EUR

anotácia

hodnotenie komisie

schválená suma

NI-ROI/2011/011

Nezisková organizácia Voices
BrandCamp 2011 – jesenná škola o značke

realizácia
línia programu

BA / TN
Bratislava, Trenčín
podpora akceptácie kultúrnej rôznorodosti
podpora aktívnej účasti mladých ľudí na občianskom živote
komunity / spoločnosti
Cieľom projektu BrandCamp 2011 - jesenná škola o značke je
posilnenie profesionálnych kapacít organizácií pracujúcich s
mladými ľuďmi v oblasti aktívneho občianstva prostredníctvom
víkendového workshopu zameraného na budovanie značky
organizácie pre dvadsať detských a mládežníckych organizácií
a následné praktické dotiahnutie budovania značky pre tri vybrané
organizácie najaktívnejšie v rámci workshopu. Vďaka vzdelávaniu
v danej oblasti budú tieto organizácie schopnejšie kvalitnejšie
komunikovať svoje ciele a aktivity smerom von (či už smerom

anotácia

hodnotenie komisie

schválená suma

k cieľovým skupinám, donorom, spozorom, verejným inštitúciám
alebo širokej verejnosti), ozrejmia si a znova prehodnotia stratégiu
vlastnej organizácie. Vďaka tomu budú následne schopné
efektívnejšie dosahovať ciele organizácie, čo prispeje k trvalej
udržateľnosti týchto organizácií a ich profesionalizácii.
Projekt získal v hodnotení 39 bodov (z možných 45). Komisia
u uvedeného projektu oceňuje jeho presah s ambíciou
profesionalizovať dôležité aspekty udržateľnosti a efektívnej
komunikácie u mládežníckych organizácií. Cieľom je posilňovať tie
aspekty činnosti organizácií, ktoré im umožnia stať sa relevantnými
partnermi voči ostatným subjektom naprieč celým spektrom, čím
sa prirodzene posilní kvalita občianskej spoločnosti.
Z dôvodu snahy podporiť čo najviac projektov, skrátila komisia
výšku podpory o 1000,00 EUR. Členovia komisie sa po
preštudovaní rozpočtu zhodli, že aj napriek zníženiu grantu, nie je
ohrozená u tohto projektu žiadna z plánovaných aktivít. Toto
zníženie sa neviaže na žiadnu konkrétnu položku v rozpočte,
organizácia si upraví rozpočet sama.
6000,00 EUR

NI-ROI/2011/017

C.A.R.D.O.
Rozvoj dobrovoľníctva na národnej aj miestnej úrovni

realizácia
línia programu

SR
Bratislava / ostatné mestá SR
podpora aktívnej účasti mladých ľudí na občianskom živote
komunity / spoločnosti
Cieľom projektu je podpora dobrovoľníctva na národnej,
regionálnej ale aj lokálnej úrovni prostredníctvom aktivít
občianskeho združenia C.A.R.D.O. V čase realizácie projektu – od
15. júla do 31. decembra 2011 C.A.R.D.O. zrealizuje Dni
dobrovoľníctva 2011, oceňovanie Bratislavskí dobrovoľníci roka,
dokončí výskum o dobrovoľníctve a bude intenzívne sledovať
a zapájať sa do aktivít súvisiacich so schvaľovaním Zákona
o dobrovoľníctve, čím prispeje k oslave Európskeho roka
dobrovoľníctva 2011 a k podpore rozvoja dobrovoľníctva na
Slovensku. V danom období bude takisto pokračovať v sieťovaní
existujúcich dobrovoľníckych centier na Slovensku, v realizácií
školení a supervízií pre koordinátorov dobrovoľníkov v rôznych
organizáciách na Slovensku a v pravidelnom informovaní širokej
verejnosti o dianí v oblasti dobrovoľníctva prostredníctvom
virtuálneho dobrovoľníckeho centra www.dobrovolnictvo.sk.
Projekt získal v hodnotení 38 bodov (z možných 45). Komisia
navrhuje podporiť projekt v požadovanej sume. Žiadateľ je
združením, ktoré jediné na Slovensku realizuje systémové
a advokačné aktivity v oblasti rozvoja dobrovoľníctva aj na
legislatívnej úrovni. Predložený projekt komisia hodnotí ako
kvalitný, ktorý má potenciál ďalej rozvíjať fenomén dobrovoľníctva,
ako kľúčovej občianskej zručnosti predovšetkým u mladej
generácie.
7000,00 EUR

anotácia

hodnotenie komisie

schválená suma

NI-ROI/2011/018

Preles
Príručka aktívneho Žilinčana

realizácia
línia programu

ZA
Žilina
podpora aktívnej účasti mladých ľudí na občianskom živote
komunity / spoločnosti

anotácia

hodnotenie komisie

schválená suma

Príručka aktívneho Žilinčana je spoločný projekt niekoľkých
neziskových organizácii zo Žiliny, ktorý administruje občianske
združenie Preles. Cieľom projektu je aktivizovať najmä mladých
ľudí pri riešení každodenných problémov s ekológiou v meste a
občianskym spolunažívaním. Výstupom projektu je tlačená
príručka aktívneho Žilinčana s presnými odpoveďami na konkrétne
problémy, s kontaktmi na organizácie, úrady a všetky relevantné
inštitúcie.
Samotná príručka slúži ako
základ pre webportál
www.AktivnyObcan.sk, kde sú informácie k dispozícii elektronicky
a je možné ich doplnenie a revízia užívateľmi. V poslednej fáze
projektu sa nahromadené informácie stanú základom pre sériu 16
workshopov o ekológii a aktívnom občianstve so študentmi
stredných škôl v Žiline.
Projekt získal v hodnotení 38 bodov (z možných 45). Komisia
navrhuje podporiť projekt v požadovanej sume. Projekt aktívne
zasahuje predovšetkým stredoškolskú mládež a vhodne využíva
virtuálny priestor na jej aktívne zapojenie sa do života komunity.
Komisia ocenila i skutočnosť, že projekt sa realizuje v partnerskej
spolupráci viacerých subjektov, čo posilňuje vyhliadky na kvalitné
dopady.
5204,00 EUR

NI-ROI/2011/075

Ľudia proti rasizmu
My - ty o menšinách

realizácia
línia programu
anotácia

SR
Bratislava, Trnava, Banská Bystrica, Košice
podpora akceptácie kultúrnej rôznorodosti
Projekt reaguje na problém posunutého vnímania menšín na
Slovensku, a to aj v optike vzdelaných skupín obyvateľstva. Preto
sa cielením na vysokoškolských študentov - edukáciou vo forme
komplexnej publikácie o posunoch krajnepravicovej scény a vo
forme interaktívnych vzdelávacích diskusií - snaží ozrejmovať
najčastejšie mýty a stereotypy o menšinách vo svetle faktov.
Zámerom je odstrániť najzaužívanejšie klišé a stereotypy o
menšinách, ktorými sa zvyknú "ospravedlňovať" nenávistné
postoje voči ich príslušníkom.
Projekt získal v hodnotení 38 bodov (z možných 45). Komisia
vyzdvihuje v projekte prínos zamýšľanej publikácie a interaktívnych
diskusií zameraných na vysokoškolských študentov. Vytvára
predpoklady na rozvoj poznania, ktoré umožní študentom zvýšenie
citlivosti voči rôznorodým menšinám. Žiadateľ je združenie
s vysokou úrovňou reputácie v danej oblasti. Komisia navrhuje
projekt podporiť v požadovanej sume.
5520,00 EUR

hodnotenie komisie

schválená suma

NI-ROI/2011/073

Slovenská debatná asociácia
Školenie na aktivizáciu a artikuláciu záujmov mládežníckych
parlamentov

realizácia
línia programu

PO
Kokošovce
podpora aktívnej účasti mladých ľudí na občianskom živote
komunity / spoločnosti

anotácia

hodnotenie komisie

Zámerom projektu je zorganizovať semináre pre členov
mládežníckych parlamentov a obecných rád mládeže. Semináre
budú neformálnou metódou pomáhať organizáciám v hľadaní tém
a nastoľovaní agendy, s ktorou by mohli ďalej participovať na
živote mesta alebo obce. Seminár účastníkom poskytne
argumentačné a debatné kompetencie pre efektívnejšie
participovanie a presadzovanie agendy vo vzťahu k vedeniu mesta
a obce. Projekt prinesie témami a kompetenciami vybavených
mladých ľudí schopných participácie na verejnom živote.
Projekt získal v hodnotení 37 bodov (z možných 45). Komisia
navrhuje podporiť daný projekt požadovanou sumou. Oceňuje
zameranie projektu na rozvoj argumentačných a debatných
kompetencií mládežníckych parlamentov a obecných rád mládeže
ako kriticky dôležitého predpokladu pre efektívne presadzovanie
záujmov a potrieb mladých ľudí.

schválená suma

2780,00 EUR

NI-ROI/2011/067

“punkt“
M_P_ BA 2011

realizácia
línia programu

BA
Bratislava
podpora aktívnej účasti mladých ľudí na občianskom živote
komunity / spoločnosti
Projekt M_P_ BA 2011 má za cieľ mapovať a zviditeľňovať
obľúbené miesta Bratislavčanov prostredníctvom interaktívnej
výmeny ich „insiderských“ skúseností. Formou mapy zaznamenáva
najmä tipy obyvateľov pre obyvateľov, ale s informačným
potenciálom aj pre návštevníkov Bratislavy, ktorí hľadajú skutočnú
podobu mesta a nie tú deformovanú v klasických turistických
sprievodcoch. Konkrétne mapujeme tipy na výletné miesta,
architektonicky či historicky významné stavby, umenie vo
verejnom priestore, ale aj dobré (normálne) kaviarne, blšáky, trhy
či bizarné miesta, ktoré majú špecifický génius loci. Zdieľaním
osobných skúseností a odporúčaní, chceme motivovať lokálnu
komunitu k hľadaniu a budovaniu intenzívnejšieho (lepšieho)
vzťahu k svojmu mestu. Projekt nadväzuje na už existujúcu
skúšobnú verziu M_P_ BA z roku 2010. Na základe širokých
povzbudení ho chceme urobiť do prístupnejšej a aktuálnejšej
podoby.
Projekt získal v hodnotení 36 bodov (z možných 45). Komisia
v prípade tohto projektu oceňuje inovatívnosť a tvorivosť pri
objavovaní skrytých a pritom dôležitých miest vo verejnom
priestore. Projekt ponúka vysokú mieru participácie pre mladých

anotácia

hodnotenie komisie

schválená suma

ľudí bez rozdielu, ktorí si tak sami vytvárajú alternatívu mapu
miesta, v ktorom sa odohráva ich život, čo priamym spôsobom
vylepšuje kvalitu života občianskej spoločnosti a podporuje
prepájanie mladých ľudí a komunity navzájom. Jeho pridanou
hodnotou je, že funguje rovnako kvalitne vo virtuálnom priestore,
ako i výstup v tlačenej podobe. V snahe podporiť čo najviac
projektov bol organizácii krátený rozpočet o takú sumu, aby sa
prerozdelila celá alokácia stanovená pre grantový program.
Rozpočet si organizácia upraví sama, bez konkrétnych odporúčaní
členmi HK.
4540,00 EUR

NI-ROI/2011/020

Nitrianska komunitná nadácia
Mladí nitrianski filantropi menia svet a robia ho lepším

realizácia
línia programu

NR, BB
Nitra, Zaježová
podpora aktívnej účasti mladých ľudí na občianskom živote
komunity / spoločnosti
podpora akceptácie kultúrnej rôznorodosti
Cieľom projektu je zabezpečiť neformálne vzdelávanie skupiny
mladých nitrianskych filantropov a ich rovesníkov, úspešných
realizátorov podporených projektov, formou školení, zlepšenie ich
vedomostí a zručností
v oblasti občianskej participácie, PR,
tímovej práce, fundraisingu ako aj fungovania MVO sektora.
Zároveň je cieľom projektu vytvoriť lepšie podmienky pre
spoluprácu neformálnej siete mladých aktívnych ľudí v Nitrianskom
kraji a zvýšiť informovanie verejnosti o aktivitách programu
formou organizovania podujatí pre verejnosť (Čajovňa u mladých
filantropov).
Projekt získal v hodnotení 36 bodov (z možných 45). Komisia
navrhuje podporiť projekt v zníženej sume. Komisia v tomto
prípade vysoko oceňuje rozvoj filantropie u mladej generácie,
ktorá je dôležitou hodnotou a prejavom zodpovedného občianstva.
Projekt efektívne zapája aktívnych mladých ľudí z Nitry do rozvoja
vedomostí a zručností, nevyhnutných pre aktívny občiansky život
i v širšom rámci a zároveň vytvára predpoklady na širšie
informovanie a zapojenie komunity.
6000,00 EUR

anotácia

hodnotenie komisie

schválená suma

