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Direct Lučenec so sídlom v Mestskom informačnom centre Lučenec v spolupráci so
Zastúpením Európskej komisie na Slovensku. Záštitu nad súťažou v roku 2017 prevzal
predseda vlády Slovenskej republiky, pán Robert Fico a podpredseda Európskej komisie pre
energetickú úniu, pán Maroš Šefčovič. Partnerom súťaže je Úrad vlády SR.
Poslaním súťaže je zvýšiť povedomie participatívneho občianstva Európskej únie medzi
Informačné
centrum Europe Direct Lučenec
študentmi stredných škôl na Slovensku. Do súťaže sa zapojilo 9 družstiev
pedagógov
Radnica,škôl
Ul. DrzHerza
240/1, 984 01 Lučenec, Slovakia
a študentov druhých a tretích ročníkov gymnázií a stredných odborných
regiónu.
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Jednotlivé družstvá si zmerali svoje sily vo vedomostiach a znalostiach týkajúcich sa
V. ročník - marec - 2017
problematiky EÚ.
Súťaž prebiehala v troch súťažných kolách, prvé kolo - vedomostný test, druhé kolo jazyková súťaž v správnom vyplnení jazykovej krížovky a tretie kolo/finále bolo zamerané na
správne zodpovedanie otázok doplnených obrázkami z nasledovných oblastí: kvíz
s kategóriami osobnosti, symboly a dominanty EÚ.
Po treťom kole boli celkové výsledky nasledovné:
1. miesto: Gymnázium Detva
2. miesto: Gymnázium I. Kraska Rimavská Sobota
3. miesto: Obchodná akadémia Rimavská Sobota
Regionálne
Víťazom
srdečne blahoželáme kolo
a študentom z Gymnázia Detva držíme palce v postupe do
celoslovenského
kola
súťaže,
ktoré
sa uskutoční
Mladý Európan
2017 dňa 06.06.2017 v Bratislave.

Aktivity ED
Lučenec

Súťaž prebiehala v troch súťažných kolách,
prvé kolo - vedomostný test, druhé kolo - jazyková súťaž v správnom vyplnení jazykovej
krížovky a tretie kolo/finále bolo zamerané
na správne zodpovedanie otázok doplnených obrázkami z nasledovných oblastí: kvíz
s kategóriami osobnosti, symboly a dominanty EÚ.

Dňa 31.03.2017 sa v Divadle B.S. Timravy
uskutočnilo regionálne kolo súťaže Mladý
Európan 2017. Podujatie organizovalo mesto
Po treťom kole boli celkové výsledky naLučenec, ako hostiteľská štruktúra Europe
Direct Lučenec so sídlom v Mestskom infor- sle-dovné:
1. miesto: Gymnázium Detva
mačnom centre Lučenec v spolupráci so Za2. miesto: Gymnázium I. Kraska
stúpením Európskej komisie na Slovensku.
		
Rimavská Sobota
Záštitu nad súťažou v roku 2017 prevzal pred3. miesto: Obchodná akadémia
seda vlády Slovenskej republiky, pán Robert
		
Rimavská Sobota
Fico a podpredseda Európskej komisie pre
energetickú úniu, pán Maroš Šefčovič. PartVíťazom srdečne blahoželáme a študennerom súťaže je Úrad vlády SR.
tom z Gymnázia Detva držíme palce v postuPoslaním súťaže je zvýšiť povedomie par- pe do celoslovenského kola súťaže, ktoré sa
ticipatívneho občianstva Európskej únie me- uskutoční dňa 06.06.2017 v Bratislave.
dzi študentmi stredných škôl na Slovensku.
Do súťaže sa zapojilo 9 družstiev pedagógov
a študentov druhých a tretích ročníkov gymnázií a stredných odborných škôl z regiónu.
Jednotlivé družstvá si zmerali svoje sily vo vedomostiach a znalostiach týkajúcich sa problematiky EÚ.
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NOVINKY Z EÚ
Komisia predstavila prelomovú Bielu knihu o budúcnosti Európy

Európska komisia predkladala správu s názvom Biela kniha o budúcnosti Európy, ktorá predstavuje päť scenárov, ako by sa Únia
mohla vyvíjať do roku 2025 po odchode Veľkej Británie v závislosti od toho, ako sa členské štáty rozhodnú reagovať, a to:

5. Oveľa viac spoločne Členské štáty sa rozhodnú zdieľať viac právomocí, zdrojov a robiť spoločné rozhodnutia na všetkých úrovniach. Rozhodnutia na
európskej úrovni sú prijímané rýchlejšie a
promptne sa vykonávajú.

Aká je digitálna pripravenosť vašej krajiny? Európa sa zlepšuje, ale mnohé
štáty majú stále čo zlepšovať

Európska komisia uverejnila výsledky Inde1. Pokračovanie v súčasnom smerovaní - xu digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI)
EÚ-27 sa sústredí na presadzovanie svoj- za rok 2017, ktorý je nástrojom na prezentáho pozitívneho programu reforiem v duchu ciu výkonnosti 28 členských štátov smerom
dokumentu Komisie s názvom Nový začiatok k digitálnej ekonomike a spoločnosti. Medzi
pre Európu z roku 2014 a Bratislavského vy- meranými ukazovateľmi sú napríklad miera
hlásenia, ktoré v roku 2016 schválilo všetkých pokrytia pevného a mobilného širokopásmo27 členských štátov.
vého pripojenia, používanie internetu medzi
občanmi, miera elektronického obchodu, či
2. Výlučne jednotný trh elektronická štátna správa.
EÚ-27 sa postupne zameria len na jednotný trh, keďže 27 členských štátov nedokáže
Celkovo si EÚ v porovnaní s minulým ronájsť spoločnú reč v čoraz väčšom počte ob- kom polepšila, ale pokrok by mohol byť rýchlastí. 3. Tí, ktorí chcú, robia viac - EÚ-27 bude lejší a situácia sa v jednotlivých členských štápokračovať ako dnes, ale umožní členským toch značne líši. Najlepšie hodnotenie v DESI
štátom, ktoré si to želajú, aby spoločne konali tento rok dosiahli Dánsko, Fínsko, Švédsko a
viac vo vybraných oblastiach, ako napríklad Holandsko. Najväčší pokrok zasa zaznameobrana, vnútorná bezpečnosť a sociálne veci. nali Slovensko, ktoré obsadilo 20. priečku a
Vznikne jedna alebo viac „koalícií ochotných“. Slovinsko.
4. Menej, ale efektívnejšie Naopak, najhoršie sa z členských štátov
EÚ-27 bude vo vybraných oblastiach politi- umiestnili Rumunsko, Bulharsko a Grécko.
ky iniciatívnejšia a rýchlejšia, zatiaľ čo v iných,
pri ktorých sa usúdi, že nemá pridanú hodnotu, bude menej aktívna. Pozornosť a obmedzené zdroje sa sústredia na vybrané oblasti.
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takmer 65 percent. Najviac osôb sa podarilo
presídliť Nórsku (2924), hoci nie je členským
štátom EÚ, nasledovali Veľká Británia (2200),
Rakúsko (1643) a Nemecko (1403). Slovensku
sa doposiaľ nepodarilo presídliť ani jednu z
prisľúbených 100 osôb.

Komisia vyzvala členské
štáty, aby zvýšili svoje úsilie v oblasti migrácie
Komisia uverejnila tri správy o pokroku v
oblasti migračnej politiky, a to Desiatu správu
o premiestňovaní a presídľovaní, Piatu správa
o pokroku pri plnení vyhlásenia EÚ a Turecka
a Druhú správa o pokroku dosiahnutom pri
realizácii európskej pohraničnej a pobrežnej
stráže.
Spravila tak pred zasadnutím Európskej
rady. V správach EK opätovne vyzýva členské
štáty, aby zrýchlili premiestňovanie migrantov, a znížili tak tlak na Taliansko a Grécko. Záväzky si doteraz v plnej miere splnilo len niekoľko z nich, čo ukazuje práve Desiata správa
o premiestňovaní a presídľovaní.
Tá zároveň konštatuje, že celkový počet
premiestnených osôb sa v rámci EÚ zvýšil.
Najviac osôb relokovali Francúzsko (2758
osôb), Holandsko (1486), Portugalsko (1085)
a Fínsko (1064). Z pohľadu plnenia svojho záväzku bola pritom najúspešnejšia Malta (73
percent), nasledovali Írsko (53 percent), Fínsko(51 percent) a Lotyšsko (47 percent). Slovensko doposiaľ relokovalo 16 osôb z Grécka.

Komisia členské štáty zároveň vyzvala, aby
si splnili politický záväzok a do konca marca
dodali chýbajúci personál a vybavenie pre
Európsku agentúru pre pohraničnú a pobrežnú stráž, keďže ani päť mesiacov po začatí jej
činnosti sa stále nepodarilo nájsť dostatok
spoločných investícií a nasadenia, aby sa plnohodnotne sprevádzkovala.
EK tiež predstavila nové opatrenia na účinnú a dôveryhodnú politiku EÚ v oblasti návratu, ako aj súbor odporúčaní pre členské
štáty k tomu, ako zvýšiť účinnosť konania o
návrate.

Len 1 z 3 riadiacich pracovníkov v EÚ sú ženy, prekvapivo vedie Východná
Európa
Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien
Eurostat uverejnil štatistiku, z ktorej vyplýva,
že riadiacu pozíciu zastáva vo firmách s 10
a viac zamestnancami so sídlom v Európskej
únii približne 7,3 milióna osôb – z toho ženy
tvoria len 35 percent, hoci ich zastúpenie na
pracovnom trhu v rámci EÚ je podobné ako v
prípade mužov.

Na Slovensku dosahuje podiel žien na riadiacich pozíciách 38 percent, čo je mierne
nad priemerom EÚ. Najlepšie v tomto ohľade
je na tom Lotyšsko, ktoré je zároveň jediným
členským štátom EÚ, kde riadiacu pozíciu zaOd júla 2015 bolo tiež podľa správy dopo- stáva viac žien ako mužov (53 percent). Naslesiaľ v rámci systému presídľovania EÚ presíd- dujú Bulharsko, Poľsko (obe 44 percent), Írsko
lených 14422 osôb, čo znamená, že členské (43 percent), Estónsko (42 percent), Litva, Maštáty už naplnili svoj záväzok z júla 2015 na ďarsko a Rumunsko (všetky 41 percent). NaoSpolufinancované
z rozpočtu EÚ
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pak, žien na riadiacich pozíciách bolo najmenej v Nemecku, Taliansku, na Cypre (všetky 22
percent), v Belgicku, Rakúsku (obe 23 percent) a v Luxembursku (24 percent).
Z najnovších údajov, ktoré sú z roku 2014,
zároveň vyplýva, že ženy na riadiacich pozíciách v EÚ zarábajú v priemere o 23,4 percenta
menej ako muži. Tieto rozdiely boli najnižšie
v Rumunsku (5 percent), nasledovali Slovinsko (12,4 percenta), Belgicko (13,6 percenta)
a Bulharsko (15 percent). Naopak, ženy na riadiacich pozíciách zarábali až o takmer tretinu
menej ako ich mužskí kolegovia v Maďarsku
(33,7 percenta), Taliansku (33,5 percenta) a v
Českej republike (29,7 percenta).
Slovensko je krajina so 4. najvyšším rozdielom v odmeňovaní mužov a žien a dosahuje
mieru 28,3 percenta.

Komisia schválila 2.fázu
projektu výstavby úseku
D3 v hodnote takmer 150
miliónov eur

Európska komisia Slovensku schválila investíciu vo výške takmer 150 miliónov eur z
Kohézneho fondu na výstavbu úseku diaľnice
D3 Žilina, Strážov - Žilina, Brodno. Projekt zahŕňa výstavbu tunela Považský Chlmec, ktorý
bol slávnostne prerazený už v prvej fáze projektu v roku 2016, a dvoch diaľničných mostov nad týmto strategickým úsekom medzi
diaľnicami D1 a D3. Cieľom dobudovania
komunikácie je zlepšiť cestné spojenie s Poľ-

skom a Českou republikou a zároveň znížiť
dopravné zápchy neďaleko mesta Žilina, čím
sa zlepší bezpečnosť cestnej premávky a kvalita života v regióne. Plánované dokončenie
2.fázy projektu je v októbri tohto roku.
Slovensko dostalo celkovo z európskych
štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF)
na obdobie rokov 2014 – 2020 viac ako 15
miliárd eur.

Európsky zbor solidarity:
začína sa prepájanie mladých ľudí s organizáciami
Tri mesiace po uvedení do činnosti Európskeho zboru solidarity, ktorého cieľom je
umožnil mladým Európanom začať sa prihlasovať na stáže v oblasti solidarity, môžu teraz
akreditované organizácie, ktoré stáže poskytujú, použiť túto databázu na vyhľadanie potenciálnych zamestnancov, stážistov alebo
dobrovoľníkov.
Stáže v rámci európskeho zboru solidarity
môžu ponúkať napríklad mimovládne organizácie, organizácie občianskej spoločnosti,
národné, regionálne a miestne orgány alebo
sociálne podniky. Organizácie, ktoré majú záujem zapojiť sa do Európskeho zboru solidarity, môžu zároveň v tejto prvej fáze požiadať
o financovanie prostredníctvom existujúcich
programov financovania EÚ.
Podmienkou účasti je, že každá organizácia
musí súhlasiť s poslaním európskeho zboru
solidarity a jeho zásadami a dodržiavať Chartu európskeho zboru solidarity, v ktorej sú
stanovené práva a povinnosti vo všetkých fázach solidárnej činnosti. Organizácie, ktoré sú
už akreditované v niektorom z programov financovania, majú prístup k online nástrojom
automaticky.
Už túto jar budú k dispozícii stovky stáží a
v nasledujúcich mesiacoch pribudnú ďalšie
tisíce.

Spolufinancované
z rozpočtu EÚ

Informačné centrum Europe Direct Lučenec
Radnica, Ul. Dr Herza 240/1, 984 01 Lučenec, Slovakia
Tel./fax: 00421/47/4331513, E-mail: europedirect@lucenec.sk, Web: www.lucenec.sk
V. ročník - marec - 2017

tisícom mladých občanov udržateľným spôsobom cestovať do inej krajiny EÚ – individuálne alebo spolu s ich triedou. Táto jednorazová iniciatíva, ktorá je spojená s 30. výročím
programu Erasmus, je v súlade s dvoma hlavnými prioritami Komisie: opätovne sa sústrediť na mládež Európy a uľahčiť mobilitu občaVedúci predstavitelia EÚ sa 25. marca stretli nov EÚ, najmä nízkoemisnú mobilitu.
v Ríme pri príležitosti osláv 60. výročia RímIniciatívy sa budú môcť zúčastniť školské
skych zmlúv, ktoré boli podpísané v tento deň triedy so študentmi vo veku 16 rokov, ktoré
v roku 1957. Predseda Komisie Jean-Claude sú súčasťou platformy eTwinning. Na SlovenJuncker sa zúčastnil na samite v Ríme, kde sa sku je do tejto platformy zapojených 2574
uskutočnilo viacero podujatí na počesť tohto škôl.
výročia, ktoré zároveň poskytnú príležitosť na
diskusiu o spoločnej budúcnosti Európy.

Šesťdesiate výročie Rímskych zmlúv: Komisia si
pripomína úspechy Európy
a vedie diskusiu o budúcnosti Únie zloženej z 27
členských štátov

Rímske zmluvy, podpísané šiestimi zakladajúcimi členskými štátmi, pripravili pôdu pre
Európsku úniu, ako ju poznáme dnes: opäTriedy sa môžu rozhodnúť, či sa chcú zútovne zjednotený kontinent, kde panuje mier,
častniť súťaže o cestovné lístky, ktorými budú
založený na hodnotách solidarity, demokraodmenené najlepšie eTwinning projekty v
cie a právneho štátu.
každej zúčastnenej krajine. Sociálne začlenenie bude pri výbere najlepších projektov dôToto výročie je príležitosťou pripomenúť si
ležitým kritériom. Víťazi si budú môcť vybrať
naše spoločné úspechy a diskutovať o budúctermín cesty od augusta 2017 do decembra
nosti EÚ-27. V nadväznosti na predloženie
2018. Študenti môžu vycestovať buď v skubielej knihy Komisie o budúcnosti Európy vepine v rámci školských výletov alebo individúci predstavitelia EÚ prijali Rímske vyhláseduálne v závislosti od rozhodnutia rodičov a
nie, v ktorom spomenuli doterajšie úspechy
učiteľov.
Únie a jej súčasné výzvy a súčasne uvedený
Študenti, ktorí sa cesty zúčastnia, si môžu
záväzok usilovať sa o jednotnosť Únie s jej 27
vybrať spomedzi všetkých druhov dopravy,
členmi a posilniť spoločné opatrenia v kľúčoprevádzkovateľov a liniek, pričom vezmú do
vých oblastiach politiky v prospech občanov.
úvahy kritériá udržateľnosti a ich východiskové a cieľové miesto. Niektorí prevádzkovateKomisia posilňuje mobililia podporujú túto iniciatívu tým, že ponútu mládeže v Európe pokajú osobitnú zľavu pre účastníkov. Týmito
mocou novej iniciatívy
prevádzkovateľmi sú: Aegean Airlines, Air
programu Erasmus+
Dolomiti, ALSA Grupo, Azores Airlines, BrusEurópska komisia predstavila iniciatívu v sels Airlines, Comboios de Portugal, Croatia
rámci programu Erasmus+, ktorou sa má Airlines, Deutsche Bahn, Hahn Air, Iberia Exprehĺbiť podpora vzdelávania a mobility press, Interrail, Luxair, Naviera Armas, Olibus,
mladých Európanov. Nesie názov „Move2Le- SNCF, Transferoviar Calatori, Trenitalia, Vuearn, Learn2Move“ a umožní najmenej piatim ling a Westbahn.
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EURÓPSKE SÚŤAŽE STÁŽE V EÚ
Ideme si EÚ
Zapojte sa do súťaže a vyhrajte poukážku na výlet do Ríma so vašim starým rodičom . Cestovanie je dnes jednoduchšie
ako kedykoľvek predtým.

Program „Your First
EURES Job“
Dokedy: kedykoľvek
Kde: EÚ + Nórsko a Island
Kedy: dohodou
Your First EURES Job je program Európskej
únie zameraný na pracovnú mobilitu, pomocou ktorého si mladí ľudia môžu nájsť prácu,
stáž alebo učňovskú prípravu v inom členskom štáte EÚ, Nórsku alebo na Islande a zamestnávatelia môžu nájsť kvalifikovaných pracovníkov.
Tento program je určený všetkým záujemcom, ktorí:
• sú vo veku 18 – 35 rokov
• sú štátnymi príslušníkmi jedného z členských
štátov EÚ, Nórska a Islandu, alebo majú riadny pobyt v niektorej zo spomenutých krajín
• sú ochotní presťahovať sa do iného členského štátu EÚ, Nórska alebo na Island za prácou, odbornou alebo učňovskou prípravou
• si nemôžu nájsť prácu / stáž vo svojej krajine

S občianskym preukazom a čím ďalej tým
dostupnejšou dopravou môžete navštíviť
ktorúkoľvek z európskych metropol. Naši starí rodičia však zažili časy, keď sa im o návšteve
krajín EÚ mohlo len snívať. Je načase im to
vrátiť. Napíšte do komentáru na Facebooku
Zastúpenia EK na Slovensku dôvod, prečo by
mal práve váš starý rodič vidieť Európu a získaj poukážku na váš spoločný výlet do Ríma
v hodnote 300 €. Súťaž končí 30. apríla 2017,
výhercov žrebujeme v pondelok, 3. mája
2017. Pravidlá súťaže nájdete na:
https://ec.europa.eu/slovakia/sites/slovaProstredníctvom programu Tvoje prvé prakia/files/podmienky_sutazev_idemesieu.pdf covné miesto EURES môžeš získať finančnú
podporu na pracovný pohovor do zahraničia,
ako aj na náklady spojené so školeniami (napr.
jazykovými kurzami), uznaním kvalifikácie
alebo so sťahovaním sa. Minimálne trvanie
programu je 6 mesiacov (v prípade pracovných miest a učňovskej prípravy) alebo 3 mesiace (v prípade stáží).
Prihlásiť sa môžu uchádzači s rôznymi stupňami vzdelania alebo pracovných skúseností.
Podrobnejšie informácie si pozri v odkaze:
https://ec.europa.eu/eures/public/sk/yourfirst-eures-job-js
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Rada mládeže Slovenska
hľadá stážistku/stážistu
Kde: Pražská 11, Bratislava
Kedy: dohodou
Do nášho tímu hľadáme človeka, ktorý je
presvedčený, že názory mladých ľudí sú dôležité a mali by byť súčasťou tvorby politík. Hľadáme niekoho, kto nám pomôže rozbehnúť
inovatívny projekt, ktorý práve takýto priestor
vytvára. Ak máš skúsenosti s výskumom, vieš
pracovať samostatne, výborne komunikovať
ale aj písať texty, neváhaj a prihlás sa do 13.
apríla 2017!
Náplň práce:
• úzka spolupráca s koordinátorkou projektu
na dizajne a implementácii projektových
aktivít
• systematická a intenzívna komunikácia so
školami, učiteľmi a študentmi
• cestovanie v rámci realizácie projektových
aktivít
• pomoc pri spracovaní a vyhodnocovaní dát
• príprava a písanie správ k projektovým aktivitám
• príprava podkladov pre webovú a mediálnu
komunikáciu poslania a výsledkov projektu

Ideálny uchádzač by mal mať:
• minimálne študent 2. ročníka VŠ (štúdium v
oblasti human. vied nie je podmienkou)
• entuziazmus a chuť podieľať sa na inovatívnom projekte
• kultivovaný písomný, verbálny prejav a vystupovanie
• anglický jazyk na úrovni B2, ďalší jazyk výhodou
• základy práce s MS Office, ďalšie počítačové
zručnosti výhodou
• výhodou sú skúsenosti v oblasti práce s mládežou alebo s výskumom
Informácie o výberovom konaní:
Životopisy v slovenskom jazyku, motivačný
list v anglickom jazyku, odporúčanie od učiteľa alebo inej osoby zasielaj najneskôr do
13.apríla 2017 na cavojska@mladez.sk.
V životopise alebo motivačnom liste, či v
sprievodnom e-maile, prosím, uveď súhlas so
spracovaním osobných údajov v nasledovnom znení:“V súlade s ustanoveniami zákona
č. 122/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov
súhlasím so spracúvaním mojich osobných
údajov obsiahnutých v zasielanom životopise spoločnosťou Rada mládeže Slovenska,
Pražská 11, Bratislava, IČO: 00 683 779 v jej
personálnej databáze za účelom evidencie
záujemcov o zamestnanie a výberu zamestnanca na ponúkanú pracovnú pozíciu, a to
po dobu 6 mesiacov. Svoj súhlas môžem kedykoľvek písomne odvolať“
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GRANTY SR A EÚ
Grantový program
„Opora“

Grantový program
„Obce bližšie k vám“
Uzávierka: 12. apríl 2017
Maximálna výška grantu: 5 000 eur

Nadácia Slovenskej sporiteľne vyhlasuje
piaty ročník grantového programu Obce bližšie k vám. Program je už tradične zameraný
„Zámerom programu je podporiť organizácie na ochranu a rozvoj kultúrneho a prírodného
a inštitúcie poskytujúce sociálne služby v tom, dedičstva našich obcí a miest. V tomto roku
aby uľahčili ľuďom so znevýhodnením ich pl- pribudla novinka a bol obohatený aj o podporu vzdelávania prostredníctvom podpory
nohodnotné zapojenie sa do spoločnosti.“
Opora, grantový program Nadácie SPP je aj miestnych knižníc.
vo svojom 9. ročníku určený primárnena podporu znevýhodnených skupín obyvateľstva.
Adresovaný je poskytovateľom sociálnych
služieb, organizáciám a inštitúciám venujúcim sa ľuďom so špeciálnymi potrebami.
Uzávierka: 12. apríl 2017
Maximálna výška grantu: 1 500 eur

Podporené budú oblasti:
• obnova lokálne významných historických a
umeleckých pamiatok
• ochrana prírodného prostredia obce/mesta
a okolia
Cieľové skupiny:
• podpora vzdelávania prostredníctvom
• telesne, mentálne a zmyslovo znevýhodnemiestnych knižníc
ní ľudia
• deti a mládež s postihnutím
Grantový program je určený pre samosprá• seniori
vy ako sú obce a mestá resp. mestské časti,
• ženy a deti v Krízových centrách
miestne knižnice, kultúrne inštitúcie a centrá,
• iné sociálne znevýhodnené skupiny obyva- ktorých zriaďovateľom je obec alebo mesto.
teľov (drogovo závislí, ľudia bez domova,
Projekty je potrebné prihlásiť prostrednícmigranti a pod.)
tvom elektronickej podateľne najneskôr do
12. apríla 2017. Podrobnejšie informácie o
Termín uzávierky je 12. apríl 2017, na prihlá- programe sú v odkaze:
senie projektu je nutné použiť online formulár:
http://mladez.sk/wp-content/uploads
https://nadaciaspp.egrant.sk/
/2017/03/Obce-blizsie-k-vam-2017-vyzva.pdf
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