Partnerské projekty podporené v oblasti
Rozvoj a podpora vzdelávania za rok 2012
Slovenská technická univerzita, Stavebná fakulta
Názov projektu: ČS ŠVOČ 2012 v matematike a informatike
Projekt bol podporený sumou: 2500 €
Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie Stavebnej fakulty STU v Bratislave zorganizovala
medzinárodné kolo slovensko-českej študentskej súťaže ŠVOČ 2012 v matematike a informatike.
Súťaže sa zúčastnili najlepší študenti - víťazi fakultných kôl na jednotlivých slovenských a českých
univerzitách. ŠVOČ 2012 v matematike a informatike prezentovala to najlepšie v oblasti
matematického a informatického vzdelávania v Slovenskej a Českej republike. Vznikla tak
výnimočná príležitosť na podporu a ocenenie talentu a schopností špičkových študentov, na
porovnanie úrovne ich vedomostí na medzinárodnej úrovni ako aj príležitosť na diskusie a
získanie nových kontaktov nevyhnutných pre ich ďalšie vzdelávanie a vedeckú prácu.
Slovenská debatná asociácia
Názov projektu: Letná akadémia Discover
Projekt bol podporený sumou: 7000 €
Letná akadémia Discover je pôvodný vzdelávací projekt pre ambicióznych stredoškolských
študentov zo Slovenska a ČR, ktorý v roku 2012 vstúpil do svojho štvrtého ročníka. Zúčastnilo sa
jej viac ako 80 študentov vo veku 14-19 rokov a takmer 20 lektorov zo svetových univerzít vrátane
Oxfordu, Cambridge a Harvardu. Účastníci si mohli rozšíriť svoje poznatky alternatívnou formou
výučby v dvoch odborných kurzoch a zažili niekoľkou workshopov. Discover poskytol šancu
študentom a študentkám stredných škôl rozvinúť svoj talent, vedomosti a zručnosti v atmosfére
pripomínajúcej oxfordské a cambridgeské colleges.
Asociácia primátorov a starostov
Názov projektu: „Otázniky Histórie“ – 14. ročník
Projekt bol podporený sumou: 3000 €
Celoslovenský súťažno – vzdelávací projekt zameraný na rozšírenie znalostí z histórie Slovenska.
Cieľom projektu je vyvolať motivačnou formou záujem mladých ľudí o históriu. Prínosom projektu
je zvyšovanie národného povedomia a znalostí o histórii Slovenska a jeho regiónov medzi
študentami stredných škôl, sebauvedomenie sa ako občanov SR a schopnosť prezentovať
Slovensko v zahraničí.
Projekt je určený pre študentov stredných škôl a je zameraný na rozšírenie znalostí z histórie
Slovenska. Do 14. ročníka sa zapojili tri samosprávne kraje a 5 miest. Do súťaže sa zapojilo cca
2800 študentov. Reakcie na súťaž boli pozitívne, nielen od pedagógov, ale aj od študentov.
OZ MOVE
Názov projektu: UNITED MOVEMENT
Projekt bol podporený sumou: 7000 €
Cieľom projektu bolo ukázať začínajúcim a vyvíjajúcim sa tanečníkom nové, aktuálne smery tanca,
formou workshopov od svetových choreografov a tanečníkov. Kontakt so špičkovými tanečníkmi
by bol pre väčšinu z účastníkov inak nedostupný. Deťom a mládeži zo sociálne slabých vrstiev sa
umožnla účasť na workshopoch zadarmo, pre mimobratislavských sa zabezpečilo ubytovanie a
doprava. Projektom sa rovnako prispelo k zlepšeniu zdravia, k boju proti nadváhe, k drogovej
prevencii u detí a mládeži.

Človek v ohrození, o.z.
Názov projektu: JEDEN SVET deťom
Projekt bol podporený sumou: 5700 €
V rámci projektu sa zabezpečila jedna z filmových sekcií - JEDEN SVET DEŤOM. V rámci sekcie sa
uskutočnili bezplatné projekcie a diskusie pre žiakov a študentov základných a stredných škôl.
Cieľom filmového festivalu a zároveň cieľom sekcie Jeden svet deťom (série cca. 40 bezplatných
projekcií pre žiakov a študentov základných a stredných škôl v Bratislave), je prostredníctvom
dokumentárnych filmov a následných diskusií vychovávať mladých ľudí k otvorenej, tolerantnej,
empatickej a medzikultúrnej komunikácii a spoločnosti, vzdelávať ich v oblasti tolerancie a
ochrany ľudských práv, prinášať informácie o rôznych globálnych témach a ich súvislostiach,
zvýšenie záujmu o ochranu životného prostredia a ekologický spôsob života.
Nezisková organizácia Voices
Názov projektu: Trampolína Jump 2012 – vzdelávacie aktivity na podporu aktívneho občianstva
Projekt bol podporený sumou: 5000 €
Nezisková organizácia Voices nadviazala na doterajšie aktivity a so svojimi skúsenosťami sa
podelila so zástupcami neziskoviek. Realizovaný projekt mal dve časti – prvou bolo vzdelávacie
podujatie o nástupe nového štýlu líderstva a spôsoboch práce. Stretnutie bolo príležitosťou na
stretnutie novej a staršej generácia lídrov, celkovo bolo prítomných 168 účastníkov. Cieľom
neformálnej konferencie o nápadoch a skúsenostiach neziskových organizácií a iniciatív bolo
prezentovať inšpiratívne príbehy , vytvoriť otvorenú diskusiu a ponúknuť účastníkom praktické
workshopy. Druhú časť projektu tvorila príprava krátkeho filmu o charakteristikách a dôležitosti
občianskej spoločnosti. Film bol natočený tak, aby neformálne a príťažlivo komunikoval zložité
pojmy ako občianska spoločnosť, watchdog, think tank, advocacy, ... Prvé verejné premietanie
krátkeho filmu sa uskutočnilo na podujatí Trampolína Jump 2012.
Spoločná nemecko-slovenská škola/ Deutsch-Slowakische Begegnungsschule
Názov projektu: Štipendium pre mimoriadne nadané deti na Spoločnej nemecko – slovenskej
škole v Bratislave
Projekt bol podporený sumou: 6360 €
Cieľom projektu je poskytnúť štipendium mimoriadne nadaným deťom, ktorých rodičia nie sú
schopní uhrádzať školné na DSB v plnej výške. O poskytnutí štipendia rozhoduje výberová
komisia na základe pevne stanovených kritérií na výber uchádzača. Každoročne sa preskúma, či
sú stále dodržiavané predpoklady udelenia štipendia. Ak áno, žiakovi bude poskytované
štipendium. Škola ponúka bilingválne a bikultúrne vzdelávanie. SPP má možnosť prostredníctvom
poskytovania štipendií cielene podporovať mladú generáciu.
Združenie pre francúzsku školu v Bratislave
Názov projektu: Projekt poskytovania štipendií slovenským žiakom francúzskej školy v Bratislave
Projekt bol podporený sumou: 5634 €
Cieľom projektu je poskytnutie štipendia slovenským žiakom francúzskej školy v Bratislave,
ktorých rodičia nemajú dostatočné finančné prostriedky na hradenie školného. Jedná sa o žiakov,
ktorí dosahujú vynikajúce učebné výsledky a majú príkladné správanie. Podmienkou výberu je
záujem rodičov o vzdelávania dieťaťa v bikultúrnom prostredí.

Asociácia komunitných nadácií Slovenska
Názov projektu: 9. ročník Mladí filantropi
Projekt bol podporený sumou: 25000 €
Mladí filantropi sú mladí aktívni ľudia od 13 do 30 rokov pôsobiaci v siedmich regiónoch
Slovenska, ktorí pomáhajú vďaka svojmu vlastnému grantovému programu svojim rovesníkom
rozvíjať dobrovoľníctvo, filantropiu a záujem o riešenie potrieb v mieste, kde žijú.
Prostredníctvom svojich grantových kôl v spolupráci s komunitnými nadáciami podporujú
mladých iniciatívnych ľudí a ich verejno-prospešné nápady. Sú v osobnom kontakte s realizátormi
viac ako šesťdesiatich podporených projektov ročne, čím vytvárajú neformálnu sieť aktívnych
mladých ľudí. Filantropi získavajú zručnosti v rôznych oblastiach a skúsenosti s prácou
v neziskovom sektore. Program umožňuje budovať tradíciu filantropie u mladej generácie.

