


IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže vyhlasuje súťaž v súvislosti s 
celosvetovou iniciatívou UNESCO a UNICEF: 

NAJVÄČŠIA SVETOVÁ LEKCIA

Kto sa môže zapojiť?     Všetci mladí ľudia vo veku od 18 do 30 
rokov.   

Čo môžeš vyhrať? Grant vo výške 6 000 Eur na realizáciu 
projektu. Výherné tímy sa zároveň 
zúčastnia veľkého zážitkového 
prekvapenia.



Pokús sa zmeniť niečo spolu s nami! Podaj si s ďalšími mladými návrh, čo by 
ste chceli zmeniť v prospech ľudí v Tvojom okolí alebo v prospech planéty 
a môžeš získať až 6 000 Eur ročne cez program EÚ Európsky zbor 
solidarity na realizáciu Tvojho nápadu!           

Myslíš si, že svet je v rukách len tých „najmocnejších?" Myslíš, že je naozaj 
ťažké niečo zmeniť v Tvojom okolí a vytvoriť z Tvojho mesta, či obce lepšie 
miesto pre život?



Podmienky a pravidlá súťaže

Zostav minimálne 5 členný tím mladých ľudí vo veku od 18 – 30 rokov a zvoľ 
si meno tímu. Počas súťaže a realizácie projektu ťa môže, ale nemusí, 
sprevádzať učiteľ/ka alebo pracovník/čka s mládežou v pozícii kouča. 

1.

Oboznám sa bližšie s podpornými a metodickými materiálmi k 
17 cieľom udržateľného rozvoja, ktoré sú k dispozícii na stránkach: 

Zmapuj a spoznaj potreby v Tvojom okolí a na ich základe si vyber jeden 
z cieľov, ku ktorému by si chcel prispieť Tvojim projektom v miestnej 
komunite.

A: Oficiálna stránka celosvetovej iniciatívy UNESCO a UNICEF
B: Dokument o cieľoch udržateľného rozvoja
C: Propagačné video o cieľoch udržateľného rozvoja

http://worldslargestlesson.globalgoals.org/
http://www.unis.unvienna.org/pdf/2016/SDG/CVO_Ciele_rozvoja_WEB_24_October.pdf
https://vimeo.com/296879443


Podmienky a pravidlá súťaže

Oboznám svojich spolužiakov alebo rovesníkov so 17 cieľmi udržateľného 
rozvoja a so súťažou Najväčšia svetová lekcia (prostredníctvom videa, 
diskusie, workshopu a pod.). Predstav im tvoj vybraný cieľ a v krátkosti 
charakterizuj tvoj plán na zlepšenie situácie v miestnej komunite. 

2.

Nezabudni dať vedieť o tvojej aktivite tu! Na interaktívnej mapke budeš 
zároveň vidieť, aké ďalšie aktivity pripravujú mladí ľudia na celom svete.

https://worldslargestlesson.globalgoals.org/map/index.html


Podmienky a pravidlá súťaže

Vyplň formulár, ktorý nájdeš na stránke IUVENTY (iuventa.sk) a tvoj návrh 
projektového zámeru zašli podpísaný a oskenovaný e-mailom tvojmu 
regionálnemu koordinátorovi najneskôr do 31.1.2019. Zoznam regionálnych 
koordinátorov aj s kontaktami je uvedený v závere formulára.

3.



Podmienky a pravidlá súťaže

Najlepšie 2 projekty (v prípade výnimočných projektov až 3 návrhy) za región 
budú posunuté do druhého kola výberu. Pri hodnotení sa bude prizerať najmä na: 
kreativitu, inovatívnosť, aspekt solidarity a dopad na miestnu komunitu.                

4.

2 zástupcovia za skupinu budú pozvaní na školenie projektového 
manažmentu, ktoré sa uskutoční v dátume: 28.- 31.3.2019. Účastníci 
školenia budú môcť svoje návrhy dopracovať pod dohľadom expertov a ich 
projekty môžu byť zaslané do grantového programu EÚ Európskeho zboru 
solidarity.

Tímy, ktoré sa dostanú do druhého kola, budú mať zároveň príležitosť 
zúčastniť sa veľkého zážitkového prekvapenia za účasti mládežníckeho 
delegáta Slovenskej republiky v OSN.



Podmienky a pravidlá súťaže

Návrhy projektov, ktoré budú spracované podľa projektovej logiky, budú 
podporené cez grant Európskej Únie v rámci programu Európsky zbor 
solidarity max. vo výške až 6 000 Eur/ 1 rok (500 Eur mesačne na realizáciu 
projektov).

5.



Špeciálna výzva pre regióny Košice a Prešov

V rámci regiónov Košice a Prešov by sme chceli podporiť navyše 2 projekty 
zaoberajúce sa udržateľným rozvojom lokality v okolí Karpatských bukových 
pralesov (NP Poloniny). Cieľom týchto projektov by malo byť zachovanie 
prírodnej pamiatky UNESCO, zviditeľnenie jej významu a hľadanie ciest 
rozvoja regiónu bez ohrozenia tohto cenného územia. Radi privítame 
akýkoľvek nápad na projekt, ktorého cielom by bola podpora vyššie 
spomínanej oblasti.             

Podmienky a pravidlá pre tento typ projektov zostávajú pre tímy rovnaké.



PREBUĎ SVOJU 
GENERÁCIU A VYTVOR 
Z TVOJHO MESTA ČI 
OBCE LEPŠIE MIESTO 
PRE ŽIVOT! 
 
TEŠÍME SA NA TVOJE 
NÁPADY :)  


