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ZAZMLUVŇOVANIE EXPERTOV
sumarizácia procesu zazmluvňovania - zazmluvňovanie prebehlo na úrovni:
 dohody mimo pracovného pomeru
uzatvorené dohody mimo pracovného pomeru
o Mgr. Alexandra Poláková Suchalová, PhD. / procesný analytik – prierezové
činnosti
DoVP/NPP/A/2018/34
o Mgr. Lenka Smetanková / procesný analytik – SENIOR - 31 – PP5
DoVP/NPP/PP5/2018/35
o Mgr. Milan Glevický / procesný analytik – SENIOR - 33– PP5
DoVP/NPP/PP5/2018/36
o Mgr. art. Denisa Chylová / procesný analytik – JUNIOR - 10 – PP10
DoVP/NPP/PP10/2018/37
o Mgr. Ján Mazúr / procesný analytik – SENIOR - 39 – PP10
DoVP/NPP/PP10/2018/38

Zoznam zazmluvnených za mesiac máj 2018 – viď. prílohu ZAZMLUVŇOVANIE EXPERTOV
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FINANČNÉ ČERPANIE A MONITORING
finančné čerpanie / ŽOP


ku dňu 10. mája schválená ŽOP č. 314011M2985002: 39.949,55 EUR (refundácia
výdavkov za 10/2017)
o oprávnené: 39 949,55 EUR
o neoprávnené: 0,0 EUR



ku dňu 31. mája 2018 bola spracovaná a vyexpedovaná na kontrolu ŽOP
č.314011M2982002: 95 794,25 EUR (zúčtovanie zálohovej platby za 12/2017)



súčasne sa pripravovali a nahadzovali podklady pre ďalšie žiadosti o platbu:
o zúčtovanie zálohovej platby za mesiace január 2018 - marec 2018
o refundácia za november – december 2017

monitorovacia správa za február - apríl 2018



ku dňu 31.05.2018 bola spracovaná monitorovacia správa za február - marec 2018
k ŽOP – zúčtovanie zálohovej platby - realizácia výdavkov za 12/ 2017,
podrobný popis činností a dosiahnutých výsledkov bol spracovaný v samostatnom
dokumente: sumarizačná správa za NP PARTI za február - apríl 2018 (obdobie: 1.
február – 30. apríl 2018)

monitoring pilotných projektov


prebieha pravidelný monitoring jednotlivých pilotných projektov – spracovanie
„Kalendárií“ za jednotlivé mesiace – odpočet opracovaných hodín, sumarizácia
stretnutí, činností a dôležitých výstupov

metodika na predkladanie výstupov
 bola vypracovaná metodika s názvom Jednotný postup pre spracovanie odborných
výstupov, kontrola originality, registrovanie, uchovávanie a sprístupňovanie prác
prostredníctvom znalostnej databázy vrátane dokumentu Prílohy k metodike, ktorá
definuje procesy a postupy pri spracovávaní a odovzdávaní výstupov. Je dostupná na
web stránke ÚSV ROS v sekcii Národný projekt participácia / Metodiky a logá.

výnimka na zjednodušené predkladanie výdavkov



v pláne je predložiť žiadosť o výnimku – možnosť predkladať na kontrolu OP EVS
personálne výdavky prostredníctvom sumarizačných hárkov,
dôvodom na schválenej požiadavky je, že chybovosť nárokovaných personálnych
výdavkov v dvoch predchádzajúcich žiadostiach o platbu nepresiahla 2 % z ich
hodnoty.

Poznámka: bez prílohy
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PODAKTIVITA 1/ pilotná schéma participatívnej tvorby verejných
politík
sumarizácia činností na pilotnej schéme za PODA 1
Monitorovacie obdobie zastrešilo:
 prípravu, realizáciu a vyhodnotenie IV. pracovného stretnutia k pilotnej schéme
 pokračovanie realizácie pilotných projektov




v rámci monitorovacieho obdobia došlo k realizácii 7 informačných aktivít, ktoré
započítavame do plnenia merateľného ukazovateľa P0589 - Počet zrealizovaných
informačných podujatí za ÚSV ROS / MV SR,
podujatia boli realizované v rámci pilotnej schémy a pilotných projektov, ktoré
detailne popisujeme v poznámke k merateľnému ukazovateľu (viď kapitolu merateľné
ukazovatele),

IV. pracovné stretnutie k pilotnej schéme v Bratislave
V mesiaci máj 2018, v termíne 16. – 17. mája 2018) sa uskutočnilo IV. pracovné stretnutie
k pilotnej schéme v priestoroch Justiho sály, Primaciálny palác v Bratislave.
Počet účastníkov: viac ako 40 osôb
Účastníci stretnutia:
•
zástupcovia za stranu MNO,
•
zástupcovia subjektov VS,
•
zástupcovia projektového tímu ÚSV ROS,
•
vybraní experti.
Poznámka: podporná dokumentácia v prílohách
Kľúčové témy pracovného stretnutia k pilotnej schéme v Bratislave:
 PRÁVNY RÁMEC A LEGISLATÍVA, KRISTÍNA BABIAKOVÁ / PREZENTÁCIA VÝSTUPOV
Z PODA 2
 Analýza existujúcich participatívnych nástrojov v slovenskom legislatívnom rámci a
analýza bariér v súčasnej legislatíve, ktoré majú negatívny vplyv na mieru
participácie verejnosti na správe vecí verejných
 Analýza existujúcich účinných a inovatívnych participatívnych nástrojov v zahraničí,
ktoré je možné zakotviť do slovenského právneho rámca
 riadená diskusia s expertmi z VIA IURIS



AKTUÁLNY STAV PILOTNÝCH PROJEKTOV
prezentácie jednotlivých pilotných projektov



MONITORING A PRIEBEŽNÉ VYHODNOTENIE PILOTNEJ SCHÉMY A PILOTNÝCH
PROJEKTOV, DANIEL KLIMOVSKÝ / PREZENTÁCIA VÝSTUPOV Z PODA 2
výsledky priebežného monitoringu
hodnotenie priebehu pilotných projektov a pilotnej schémy
závery a odporúčania
diskusia
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PROJEKTOVÉ WORLD – CAFÉ / individuálna a skupinová práca s účastníkmi
príprava podkladov pre žiadosti o platbu a vykazovanie za rok 2017 (kontrola
účtovných dokladov a podpornej dokumentácie k žiadosti o platbu)
pod vedením: Silvia Ďurechová spolu s Lenkou Mackovou a Marcelom Hoferom
dokumentácia, podklady pre monitorovacie správy (kontrola a prevzatie chýbajúcej
podpornej dokumentácie k pilotným projektom: výstupy, zápisnice, prezenčky,
analýzy, cestovné príkazy, priebežné podklady a výstupy – január / apríl 2018
pod vedením: Barbara Gindlová s Tatianou Vaníkovou, Brunom Konečným,
Dominikou Halienovou, Jankou Gažúrovou, Alexandrou Hrabinovou, Tomášom
Malcom
videovizitky a riadené rozhovory s vybranými zástupcami pilotnej schémy,
doplnkový zber dát z pilotnej schémy
pod vedením: Daniel Klimovský spolu s Jánom Gombalom, Kristínou Kollarovičovou,
Alexandrou Hrabinovou, Alexandrou Polákovou, Miriam Bošelovou, Tomášom
Malcom a Tomášom Jackom
SUMARIZÁCIA VÝSTUPOV A SPRIEVODNÝCH VÝSTUPOV Z PILOTNÝCH PROJEKTOV
Výstupy z pilotných projektov – analýzy, stratégie, odborné expertízy ... Ako pristúpiť
k odovzdávaniu výstupov z pilotných projektov?
Prezentácia jednotného postupu pre spracovanie odborných výstupov, kontrola
originality, registrovanie, uchovávanie a sprístupňovanie prác prostredníctvom
znalostnej databázy ÚSV ROS
pod vedením: Barbara Gindlová
PARTICIPATÍVNY ROZPOČET, ALEXANDRA HRABINOVÁ / PREZENTÁCIA VÝSTUPOV
Z PODA 2
Interaktívna simulačná hra zameraná na mechanizmy participatívneho rozpočtu.
Ako umožniť obyvateľom podieľať sa na budovaní a rozvoji obce/mesta, regiónu,
štátu? Ako využiť časť finančných zdrojov, motivovať verejnosť a zapojiť ich do
procesu skvalitnenia života v území?
pod vedením: Alexandra Hrabinová

realizácia pilotných projektov
Pokračovanie činností na jednotlivých pilotných projektoch, zameraných na tvorbu verejných
politík v partnerstve (MNO a subjekt VS) so zapojením verejnosti zabezpečilo tieto činnosti:
 práca s cieľovými skupinami, zapájanie relevantných aktérov, stretnutia zamerané na
podporu vstupu verejnosti do prípravy a tvorby verejných politík,
 analytické činnosti a príprava a tvorba odborných expertíz a podkladov pre
informované rozhodnutia a tvorbu verejných politík,
 priebežný zber dát z pilotných projektov,
 príprava prezentácií/podkladov za jednotlivé pilotné projekty pre IV. pracovné
stretnutie k pilotnej schéme v Bratislave, Primaciálny palác v termíne 16. - 17. mája
2018.
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detailný opis činností na pilotných projektoch
pilotný projekt č.1
názov: Stratégia dlhodobej starostlivosti
spolupracujúce a partnerské organizácie:
 Asociácia na ochranu práv pacienta, MZ SR, MPSVR SR
opis činností za monitorovacie obdobie:
 účasť na pracovnom stretnutí k pilotnej schéme – podpora partnerstva a dialógu v
oblasti participatívnej tvorbe verejných politík - prezentačný panel k aktuálnemu
stavu projektov, aktuálny stav pilotného projektu č.1 a plán aktivít do konca roka
2018,
 príprava dotazníka o potrebe dlhodobej starostlivosti na Slovensku - prieskum má
pomôcť zadefinovať alebo potvrdiť už identifikované nedostatky, čo sa týka
chýbajúcich kapacít, ktoré poskytujú dlhodobú starostlivosť, do akej miery je ešte
možné finančne zvládať náklady na túto starostlivosť v rodine, prípadne aké majú
skúsenosti s čakacími lehotami v zariadeniach,
 spustenie dotazníka, zapojenie členských organizácii a verejnosti,
 09/05/2018 - pracovné stretnutie k príprave dotazníka, sídlo AOPP, Prešovská 39,
Bratislava (10 zúčastnených – za MPSVaR -3zúčastnené / za MZSR – 1 zúčastnená / za
AOPP – 5 zúčastnených / za ÚSV ROS – 1 zúčastnená) – nie je predmetom odpočtu
merateľného ukazovateľa
 spracovanie mediálnej správy k dotazníku, spracovaný grafický vizuál banera k
dotazníku Stratégie dlhodobej starostlivosti pre web AOPP a facebook AOPP,
 práca v pracovných skupinách k príprave návrhu Stratégie dlhodobej starostlivosti a
budovanie konzultačných kapacít,
 prebiehajúca analýza a diskusia k nedostatkom súčasného systému dlhodobej
starostlivosti,
Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období pre PP1:
 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 0
 Poznámka: /
 Zoznam podujatí: /
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pilotný projekt č.2
názov: Participatívna realizácia koncepcie rozvoja práce s mládežou
spolupracujúce a partnerské organizácie:
 Rada mládeže Slovenska, MŠVVaŠ SR
opis činností za monitorovacie obdobie:
 účasť na pracovnom stretnutí k pilotnej schéme – podpora partnerstva a dialógu v
oblasti participatívnej tvorbe verejných politík - prezentačný panel k aktuálnemu
stavu projektov, aktuálny stav pilotného projektu č.2 a plán aktivít – stretnutia
s aktérmi k ideovému návrhu zákona,
 príprava, tvorba a pripomienkovanie podkladov pre návrh novelizácie/zmeny
právnych predpisov a tvorbe ideového zámeru zákona o podpore práce s mládežou –
orientácia na päť tém: preambula, hodnotovo – občianske vzdelávanie, financovanie,
priestory, systém.
 pripomienky k obsahovému zámeru zákona o podpore práce s mládežou – časť
"Systém a priestory"
 identifikácia kritérií pre posudzovanie kvality práce s mládežou
 03/05/2018 – koordinačné stretnutie, Bratislava
 10/05/2018 - koordinačné stretnutie, Bratislava
 17/05/2018 - koordinačné stretnutie, Bratislava
 22/05/2018 - konzultácia k návrhu obsahového zámeru zákona s organizáciami
v sektore s členskými organizáciami RmS
 24/05/2018 - koordinačné stretnutie, Bratislava
 25/5/2018 - pracovné stretnutie, obsahový návrh novely zákona
 31/05/2018 - koordinačné stretnutie, Bratislava
Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období pre PP2:
 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 0
 Poznámka: /
 Zoznam podujatí: /
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pilotný projekt č.3
názov: Krajská koncepcia environmentálnej výchovy a vzdelávania a osvety v
Trenčianskom kraji
spolupracujúce a partnerské organizácie:
 občianske združenie Špirála, Trenčiansky samosprávny kraj
opis činností za monitorovacie obdobie:
 účasť na pracovnom stretnutí k pilotnej schéme – podpora partnerstva a dialógu v
oblasti participatívnej tvorbe verejných politík - prezentačný panel k aktuálnemu
stavu projektov, aktuálny stav pilotného projektu č.3,
 prezentácia projektu na akcií Život nie je zebra a rokovanie s partnermi na TnUAD,
odovzdanie návrhu podkladov na výskum environmentálneho povedomia občanov
kraja
 výskum na Obchodnej akadémií v PB, Gymnázium Dubnica n. V.
 pracovné stretnutie zástupcov pilotných projektov
 spracovanie podkladov do SWOT analýzy, distribúcia na pripomienkovanie členom
expertného tímu
 práca na podkladoch (príprava 1. verzie KK EVVO TSK)
 stretnutie zástupcov pilotných projektov, prezentácie aktuálneho stavu, výsledkov
 zaslanie a mailová komunikácia s expertmi ohľadom pracovných výkazov, vyplnenie
cestovného príkazu a správy zo služobnej cesty
 rokovanie s riaditeľom TRK SOPK k analýze výberu stredných a všetkých podnikov z
TSK
 analýza výberu stredných a veľkých podnikov z TSK na oslovenie
 grafický návrh logotypu projektu Živá krajina a spracovanie prezentácie
 analýza, vyhodnocovanie a sumarizácia dotazníkov zaslaných obciam a mesta v rámci
TSK
Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období pre PP3:
 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 0
 Poznámka: /
 Zoznam podujatí: /
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pilotný projekt č.4
názov: Poskytovanie sociálnej pomoci ľuďom s mentálnym postihnutím a ich rodinám
spolupracujúce a partnerské organizácie:
Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím, Bratislavský samosprávny kraj
opis činností za monitorovacie obdobie:
 účasť na pracovnom stretnutí k pilotnej schéme – podpora partnerstva a dialógu v
oblasti participatívnej tvorbe verejných politík - prezentačný panel k aktuálnemu
stavu projektov, aktuálny stav pilotného projektu č.4,
 koordinácia spracovania dát s analytickým tímom,
 kvalitatívne spracovanie dotazníkového prieskumu,
 grafické spracovanie dát z dotazníkového elektronického prieskumu, úprava grafov,
 analýza dát z dotazníkového prieskumu, prepis printových odpovedí do elektronickej
formy.
 Štúdium novely zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu
ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 príprava na neformálne stretnutie v Bratislave-tvorba prezentácie, účasť na
neformálnom stretnutí v Bratislave,
 komunikácia s dospelými ľuďmi s mentálnym postihnutím za účelom mapovania
potrieb.
Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období pre PP4:
 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 0
 Poznámka: /
 Zoznam podujatí: /
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pilotný projekt č.5
názov: Od Levoče po Spišský hrad – politiky medziobecnej spolupráce
spolupracujúce a partnerské organizácie:
Centrum antropologických výskumov, klaster obcí Spiša (Spišský Hrhov, Doľany, Domaňovce,
Klčov, Nemešany, Baldovce, Buglovce)
opis činností za monitorovacie obdobie:
 účasť na pracovnom stretnutí k pilotnej schéme – podpora partnerstva a dialógu v
oblasti participatívnej tvorbe verejných politík - prezentačný panel k aktuálnemu
stavu projektov, aktuálny stav pilotného projektu č.5,
 práce pre vypracovanie metodiky tvorby rozvojového dokumentu klastra obcí,
 príprava série pracovných stretnutí s občanmi a relevantnými aktérmi v mesiaci jún
2018,
 spracovanie podkladov z verejných stretnutí s občanmi k rozvoju klastra obcí Spiša
s dôrazom na oblasti:
o spoločných problémov zapojených obcí
o ekonomické faktory rozvoja a zamestnanosť
o technická infraštruktúra a životné prostredie
o sociálne veci
o cestovný ruch
o iné
Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období pre PP5:
 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 0
 Poznámka: /
 Zoznam podujatí: /
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pilotný projekt č.6
názov: Mesto pre všetkých – integračná stratégia
spolupracujúce a partnerské organizácie:
Centrum pre výskum etnicity a kultúry, mesto Svidník a obce z OZ Dukla
opis činností za monitorovacie obdobie:
 účasť na pracovnom stretnutí k pilotnej schéme – podpora partnerstva a dialógu v
oblasti participatívnej tvorbe verejných politík - prezentačný panel k aktuálnemu
stavu projektov, aktuálny stav pilotného projektu č.6,
 štúdium spracovaných dát z výskumu pre prípravu prvého stretnutia pracovnej
skupiny vo Svidníku,
 príprava prezentácie a ďalších podkladov na stretnutie vo Svidníku za účelom
predstavenia výskumných zistení,
 príprava prezentácie projektu Svidník - mesto pre všetkých na stretnutí projektových
tímov v Primaciálnom paláci v Bratislave,
 diskusia výskumného tímu k ďalšiemu pracovnému stretnutiu vo Svidníku,
 príprava podkladov na prípravu prvého stretnutia pracovnej skupiny vo Svidníku,
 príprava na zazmluvňovanie členov pracovnej skupiny, zloženej z predstaviteľov
identifikovaných zraniteľných skupín,
 sumarizácia výsledkov pracovného stretnutia v Svidníku.
Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období pre PP6:
 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 1
 Poznámka: viac informácií k podujatiam v kapitole Merateľné ukazovatele
 Zoznam podujatí:
o názov: PREZENTÁCIA ANALÝZY KVALITATÍVNEHO VÝSKUMU V MESTE
SVIDNÍK
o termín: 14.5.2018 od 9:00 do 14:00 hod.
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pilotný projekt č.7
názov: Stratégia nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Partizánske
spolupracujúce a partnerské organizácie:
občianske združenie Priatelia Zeme, mesto Partizánske
opis činností za monitorovacie obdobie:
 účasť na pracovnom stretnutí k pilotnej schéme – podpora partnerstva a dialógu v
oblasti participatívnej tvorbe verejných politík - prezentačný panel k aktuálnemu
stavu projektov, aktuálny stav pilotného projektu č.7,
 verejné stretnutie s obyvateľmi mestskej časti Štrkovec – Partizánske o možnostiach
kompostovania, ktorá je súčasťou cyklu prednášok,
 príprava na pracovné stretnutie a pracovné stretnutie uskutočnené 10.5.2018 na
MsÚ Partizánske.
Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období pre PP7:
 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 1
 Poznámka: viac informácií k podujatiam v kapitole Merateľné ukazovatele
 Zoznam podujatí:
o názov: VEREJNÉ STRETNUTIE S OBYVATEĽMI MESTA PARTIZÁNSKE –
ŠTRKOVEC
o termín: 2. 5. 2018 od 17:00 do 18:30 hod.; 2.5. od 19:00 do 20:30
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pilotný projekt č.8
názov: Transparentnosť výkonu samosprávy a otvorené dáta
spolupracujúce a partnerské organizácie:
občianske združenie Utópia, mesto Hlohovec
opis činností za monitorovacie obdobie:
 účasť na pracovnom stretnutí k pilotnej schéme – podpora partnerstva a dialógu v
oblasti participatívnej tvorbe verejných politík - prezentačný panel k aktuálnemu
stavu projektov, aktuálny stav pilotného projektu č.8,
 3. mája 2018, pracovné stretnutie zástupcov OZ Utopia, mesta Hlohovec a ÚSV ROS k
zhodnoteniu konferencie a workshopu v Hlohovci,
 15. mája 2018 sa v Hlohovci uskutočnilo druhé kolo verejných stretnutí
participatívnych komunít Sociálne veci a (Cyklo)doprava - diskusia k návrhom:
označenie turistických trás pre cyklistov, vybudovanie nových cyklotrás v Hlohovci a
jeho okolí a vytvorenie pracovnej skupiny pre tvorbu cyklostratégie pre mesto
Hlohovec,
 16. mája 2018, realizácia verejných stretnutí zvyšných dvoch participatívnych
komunít Šport a kultúra a Verejné priestory a zeleň, diskusia k návrhom
 29. mája 2018, realizácia stretnutia komunity Sociálne veci v rámci 2. kola verejných
stretnutí participatívnych komunít, diskusia k návrhom: verejnej práčovne, podpora
speváckeho súboru denného centra, zakúpenie počítačov, tlačiarní a zavedenie
internetu pre seniorov v denných centrách,
 príprava článku Vaše nápady sa stávajú realitou k participatívnemu plánovaniu
verejných priestorov, článok Občianske projekty dostávajú reálnu podobu
k participatívnemu rozpočtovaniu,

Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období pre PP8:
 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 2
 Poznámka: viac informácií k podujatiam v kapitole Merateľné ukazovatele
 Zoznam podujatí:
1/ názov: DRUHÉ VEREJNÉ STRETNUTIE PARTICIPATÍVNYCH KOMUNÍT ŠPORT
A KULTÚRA; VEREJNÉ PRIESTORY A ZELEŇ
termín: 16. 5. 2018 od 18:00 do 21:00 hod.
2/názov: DRUHÉ VEREJNÉ STRETNUTIE PARTICIPATÍVNEJ KOMUNITY - SOCIÁLNE
VECI
termín: 29. 5. 2018 od 15:00 do 17:00 hod.
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pilotný projekt č.9
názov: Návrh stratégie zabezpečenia prístupnosti pre všetkých
spolupracujúce a partnerské organizácie:
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, mesto Nitra

opis činností za monitorovacie obdobie:
 účasť na pracovnom stretnutí k pilotnej schéme – podpora partnerstva a dialógu v
oblasti participatívnej tvorbe verejných politík - prezentačný panel k aktuálnemu
stavu projektov, aktuálny stav pilotného projektu č.9,
 práca na náplni činností pracovných skupín a riešenie jednotlivých úloh pri príprave
druhého stretnutia skupín
 príprava stretnutí pracovných skupín PS1, PS2, PS3
o príprava kritérií prístupnosti v oblasti fyzického prostredia a dopravy,
o analýza stretnutia so zrakovo postihnutými občanmi 28.4 v Nitre,
o pripomienkovanie dotazníka pre ďalšie cieľové skupiny, diskusia o
plánovaných miniauditoch,
o diskusia o verejnom obstarávaní nového dopravcu v meste Nitra – potreba
kritériá VO ošetriť aj z hľadiska prístupnosti,
o stav spolupráce so SPŠS na Čermáni a MC Klokanček
 16.5.2018 druhé pracovné stretnutie pracovnej skupiny PS1
 21.5. 2018 druhé pracovné stretnutie pracovnej skupiny PS2
 22.5.2018 druhé pracovné stretnutie pracovnej skupiny PS3
Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období pre PP9:
 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 0
 Poznámka: /
 Zoznam podujatí: /
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pilotný projekt č.10
názov: Využívanie verejných priestorov a plôch na lokálnej úrovni
spolupracujúce a partnerské organizácie:
Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI), hlavné mesto Bratislava

opis činností za monitorovacie obdobie:
 účasť na pracovnom stretnutí k pilotnej schéme – podpora partnerstva a dialógu v
oblasti participatívnej tvorbe verejných politík - prezentačný panel k aktuálnemu
stavu projektov, aktuálny stav pilotného projektu č.10,
 príprava a úprava podkladov na verejnú prezentáciu,
 príprava a realizácia tlačovej konferencie a prezentácia Živého námestia,
 príprava prezentácie na pravidelné stretnutie NP PARTI,
 2. 5. 2018 Tlačová konferencia – prezentácia návrhov opatrení a riešení využitia
Námestia SNP a Kamenného námestia pre médiá,
 3. 5. 2018 prezentácia návrhov opatrení a riešení využitia Námestia SNP
a Kamenného námestia pre odbornú verejnosť,
 príprava dokumentácie pre USV ROS a newsletter,
 príprava prezentácie Živého námestia,
 10.5.2018 prezentácia návrhov opatrení a riešení využitia Námestia SNP
a Kamenného námestia,
 zber kvalitatívnych a kvantitatívnych dát, triedenie a priebežná sumarizácia dát v
previazaní na analýzu východiskového stavu, interpretácia dát a spracovanie
podkladov k formulácií návrhov opatrení a riešení,
 25.5.2018 príprava a pracovné stretnutie so zástupcami ÚSV ROS, Aliancia Stará
tržnica k implementácií a obsahovej štruktúre participačného scenára,
 28.5.2018 a 29.5.2018, stretnutie k metodológií prípravy participačného manuálu
 komentovanie a úprava ToR k príprave „odporúčaní a manuálu participácie verejných
priestorov“,
 30.5.2018 prezentácia návrhov opatrení a riešení využitia Námestia SNP
a Kamenného námestia pre poslancov mestského zastupiteľstva.
Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období pre PP10:
 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 0
 Poznámka: /
 Zoznam podujatí: /
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pilotný projekt č.11
názov: Trvalo udržateľná mobilita
spolupracujúce a partnerské organizácie:
Nadácia Ekopolis, mesto Banská Bystrica
opis činností za monitorovacie obdobie:
 účasť na pracovnom stretnutí k pilotnej schéme – podpora partnerstva a dialógu v
oblasti participatívnej tvorbe verejných politík - prezentačný panel k aktuálnemu
stavu projektov, aktuálny stav pilotného projektu č.11,
 príprava tretieho stretnutia pracovnej skupiny auditu ADVANCE
 update informácií o projekte na webovej stránke www.ekopolis.sk
 príprava podkladov na stretnutie pracovnej skupiny ADVANCE,
 úpravy správy na základe informácií od členov pracovnej skupiny,
 príprava podkladov pre stanovenie priorít, víziu a odporúčania na základe výstupov
zo stretnutia,
 opravy v interaktívnej mape
 príprava príloh k správe
 29.5.2018, 3. stretnutie pracovnej skupiny auditu ADVANCE v Banskej Bystrici,
zástupcovia MNO a mesta BB, experti participujúci na PP11
 spracovanie záverov zo stretnutia
Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období pre PP11:
 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 1
 Poznámka: viac informácií k podujatiam v kapitole Merateľné ukazovatele
 Zoznam podujatí:
 názov: 3. stretnutie pracovnej skupiny k projektu Trvalo udržateľná mobilita
o termín: 29. 5. 2018 od 9:30 do 11:30 hod.

19

pilotný projekt č.12
názov: Integrácia marginalizovaných skupín do procesu tvorby verejných politík
spolupracujúce a partnerské organizácie:
Rómsky inštitút, obec Lenartov
opis činností za monitorovacie obdobie:
 príprava na stretnutie - štúdium materiálov a pripomienkovanie projektu "Zvýšenie
inkluzívnosti vzdelávania v ZŠ Lenartov"
 3.5.2018, Prešov, pracovné stretnutie so starostkou obce Lenartov k podanému
projektu "Zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania v ZŠ Lenartov
 komunikácia s expertmi - Jarmilou Lajčákovou k ďalším plánovaným aktivitám.
 príprava na stretnutie s pracovnou skupinou pre zamestnanosť a telefonická
komunikácia s jednotlivými členmi - stretnutie bolo nakoniec zrušené kvôli náhlej
absencii väčšiny členov,
 príprava na stretnutie s pracovnou skupinou pre vzdelávanie a telefonická
komunikácia s jednotlivými členmi
 22.5.2018, Lenartov, pracovné stretnutie pracovných skupín k tvorbe lokálnych
politík v téme vzdelávania
 28.5.2018, Bratislava, pracovné stretnutie s projektovými expertmi
 31.5.2018, Prešov, pracovné stretnutie k plánovaným projektovým aktivitám so
starostkou obce a garantkou projektu za Lenartov
Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období pre PP12:
 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 1
 Poznámka: viac informácií k podujatiam v kapitole Merateľné ukazovatele
 Zoznam podujatí:
o názov: STRETNUTIE PRACOVNEJ SKUPINY - VZDELÁVANIE
o termín: 22.5. 2018 od 10:00 do 13:00 hod.

sprievodné aktivity k PODA 1





spracovanie popisiek k video vizitkám a video záznamom s realizátormi pilotných
projektov, návrh ich štrukturalizácie do znalostnej databázy,
predstavujeme pilotné projekty – príprava a spracovanie nových častí Newslettra,
ktoré informujú o jednotlivých pilotných projektoch - konkrétne pilotných projektov
4, 10, (viď kapitolu publicita a informovanosť – časť Newsletter).
katalóg k PODA 1 - nie je ukončené, možnosť rozšírenia materiálu o rozhovory
s tvorcami pilotných projektov: zástupcovia MNO, VS, prípadne ďalší experti, ktoré sú
spracovávané do Newslettra 2018
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PODAKTIVITA 2 / analyticko-metodicko-legislatívna podpora
zavádzania participatívnej tvorby
sumarizácia činností na pilotnej schéme za PODA 2
Priebežné analytické činnosti v zmysle zadaní pre jednotlivé pracovné skupiny –
pokračovanie vo výskumnej a analytickej činnosti v rámci pracovných skupín:
 teoretické východiská
 monitoring pilotnej schémy (zber dát II)
 zapájania marginalizovaných skupín (zber dát I)
 ekonomické prínosy
 hodnotenie participačných procesov na úrovni štátnej správy (zber dát III.)
 participatívne rozpočtovanie (zber dát III.)
 online nástroje na podporu participatívnych procesov (zaradené do prierezových
aktivít)
 legislatíva a právny rámec
 profil absolventa


v rámci monitorovacieho obdobia na podaktivite 2 došlo k realizácii 1 informačnej
aktivity, ktorú započítavame do plnenia merateľného ukazovateľa P0589 - Počet
zrealizovaných informačných podujatí za ÚSV ROS / MV SR, a odpočítaniu Metodiky
priebežnej dokumentácie a hodnotenia participatívnych procesov v rámci plnenia
ukazovateľa P0178 - Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov.

detailný opis činností v rozklade na pracovné skupiny a témy
teoretické východiská
Prebiehalo pripomienkovanie, konzultácie a prerokovanie spracovaného praktického
manuálu s názvom: Analytický rámec pre plánovanie a hodnotenie projektov verejnej
participácie. Materiál vznikol na základe viacerých zahraničných aj domácich výskumov.
Potreba zadefinovania analytického rámca vznikla z potreby identifikovať kritériá /
ukazovatele pre plánovanie, monitorovanie a hodnotenie projektov. Jeho uplatnenie bolo po
dohode s Danielom Klimovským zahájené zapracovaním vybraných princípov do
monitorovania pilotných projektov. Manuál spracovaný ako mapa otázok a alternatív,
o ktorých treba premýšľať a ktoré treba zvážiť pri plánovaní a realizácii verejnej participácie.
Slovník participácie - slovník momentálne prechádza rozsiahlou revíziou, aby sme zahrnuli
poznatky, získané v priebehu písania prehľadových štúdií.
Vzhľadom k šírke riešenej problematiky boli dopracovávané dve teoretické štúdie:
 Filozofické a pojmové ukotvenie participácie
 Dobré vládnutie a verejná participácia
Štúdie sa zaoberajú témami participatívnych reforiem v kontexte participatívnej demokracie,
hodnotením kvality demokracie a nedostatkami reprezentatívnej demokracie (predovšetkým
jej elitárskej verzie); možnosťami deliberatívnej demokracie, odlíšením pojmov politickej,
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občianskej a verejnej participácie, porovnaním rôznych typov verejnej správy, ponímaním
participácie verejnosti v rámci konceptu dobrého vládnutia z pohľadu Európskej Únie,
medzinárodných organizácií rozvojovej pomoci, atď. Skrátená verzia prvej štúdie bola
prezentovaná na vedeckej konferencii a druhá štúdia sa momentálne nachádza
v oponentskom konaní vedeckého časopisu Sociológia.
Zodpovedné expertky: Jana Plichtová a Anna Šestáková
monitoring pilotnej schémy
Na základe priebežných výstupov z pracovnej skupiny teoretické východiská došlo k
prepracovaniu zadaní pre členov monitorovacieho tímu v súlade s dohodnutým rozšírením v
zmysle podnetov analytického tímu pod vedením prof. J. Plichtovej. Aktualizácia metodiky
zberu dát z prostredia pilotnej schémy na zhodnotenie kvality participatívnych procesov
v prostredí verejnej správy bolo rozšírené o otázky zamerané na meranie kvality participácie,
základné princípy kvalitnej participácie (inklúzia, reprezentatívnosť, spravodlivosť, dôvera,
rovnocennosť, transparentnosť/nezávislosť, otvorenosť, kvalita zvažovania a dialógu, účasť
na rozhodovaní). Metodika priebežnej dokumentácie a hodnotenia participatívnych
procesov bola aktualizovaná a stala sa premetom odpočtu merateľného ukazovateľa - P0178
- Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov.
Prebehlo spracovanie a príprava podkladov k sumarizačnej správe za 1Q2018 (január –
marec 2018). Na IV. pracovnom stretnutí k pilotnej schéme v Bratislave Daniel Klimovský
(16.5.2018) prezentoval správu za monitoring pilotnej správy, ktorá sa viazala na 4Q 2017
a 1Q2018. Priebežne prebiehal aj zber dát na základe individuálnych stretnutí a rozhovorov
s aktérmi jednotlivých pilotných projektov prostredníctvom interview v rámci IV. pracovného
stretnutia k pilotnej schéme v Bratislave i mimo tohto pracovného stretnutia (individuálne
dohodnuté rozhovory). Zároveň sa vybrané pilotné projekty monitorovali aj formou
pozorovaní.
Zodpovední experti: Daniel Klimovský a jeho tím (Jakub Varíni, Tomáš Malec, Alexandra
Poláková, Miriam Bošelová, Tomáš Malec a Alexandra Hrabinová)
dotazníkový prieskum postojov k participácii
Základné skupiny respondentov sme rozdelili do skupín (zástupcovia pilotných projektov,
občania, zástupcovia MNO, zástupcovia subjektov VS v prerozdelení na 4 úrovne
zadefinované projektom: lokálna, mikroregionálna, regionálna a štátna úroveň). Na prelome
mesiacov marec/apríl 2018 došlo k redukcii a skupina MNO (okrem zástupcov pilotnej
schémy) bola z prieskumu vypustená z dôvodu prípravy a blízkej realizácie NP VÝSKUM, ktorý
sa hĺbkovo bude venovať problematike občianskej spoločnosti a mimovládneho sektora na
Slovensku.
V mesiaci máj prebehla diskusia o nasadení dotazníka v prostredí inštitúcií a subjektov
štátnej správy. Otvorila sa možnosťou využitia elektronického zberu v prostredí štátnej
správy a využitie stretnutia Rady vlády pre MNO na informovanie o prebiehajúcom výskume.
Zodpovední experti: Daniel Klimovský a jeho tím (Jakub Varíni, Tomáš Malec, Alexandra
Poláková, Miriam Bošelová, Tomáš Malec a Alexandra Hrabinová)
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zapájania marginalizovaných skupín
Finalizácia zberu dát, spracovanie podkladov a tvorba dvanástich prípadových štúdií k téme
zapájania marginalizovaných a zraniteľných skupín do tvorby verejných politík. Prípadové
štúdie ponúknu pohľad do labyrintu tvorby verejných politík na štyroch úrovniach –
národnej, regionálnej, mikroregionálnej a lokálnej so špeciálnym fokusom na mieru a spôsob
zapájania zraniteľných skupín do týchto procesov. Výsledkom zhodnotenia prípadových
štúdií bude samostatná analýza zapájania zraniteľných skupín a metodika zapájania
zraniteľných skupín do tvorby verejných politík.
Odovzdané boli tieto štúdie:
 Participácie detí a mladých na tvorbe Národného akčného plánu pre deti (Elena
Gallová Kriglerová a Ivana Rapošová)
Prípadová štúdia pozostáva z analýzy individuálnych rozhovorov s viacerými aktérmi
zapojenými do participatívneho procesu tvorby verejnej politiky na národnej úrovni – tvorba
Akčného plánu pre deti. Rozhovory boli realizované s tvorcami verejnej politiky, zástupcami
UNICEF a iných organizácií, ktoré sa podieľali na tomto procese a s viacerými odborníkmi na
participáciu mladých a verejné politiky pre deti a mladých ľudí. Táto prípadová štúdia je
členená na viacero častí:
a) vnímanie témy participácie týmito aktérmi,
b) dôležitosť participácie a faktory, ktoré ju ovplyvňujú
c) postavenie detí a mladých v slovenskej spoločnosti a možnosti ich participácie
d) priebeh participácie na národnej rovni
e) poučenia z procesu a odporúčania do budúcnosti
Prípadová štúdia bola odovzdaná dňa 30.4.2018.


Participácia detí na tvorbe lokálnych politík v meste Zvolen (Elena Gallová Kriglerová a
Ivana Rapošová)
Táto prípadová štúdia je zameraná na úspešné zapájanie detí a mladých do tvorby verejných
politík na lokálnej úrovni. Mesto Zvolen získalo ocenenie Komunita priateľská k deťom a má
dlhoročnú tradíciu zapájania rôznych skupín obyvateľstva, vrátane detí. Na základe
individuálnych rozhovorov so zástupcami mesta, MVO, a ďalších organizácií aktívnych vo
Zvolene v tejto téme sme prípadovú štúdiu analyzovali z pohľadu úspešnosti a limitov
participácie na lokálnej úrovni, pričom dôraz sme kládli práve na špecifickosť lokálnej úrovne
a možnosti zapájania mladých. Štruktúra prípadovej štúdie bola podobná ako v prípade
participácie na národnej úrovni, avšak určité pozitívne aspekty sa ukázali práve na lokálnej
úrovni, kde je možné lepšie poznať potreby detí a mladých a tým ich aj efektívnejšie zapájať
do tvorby verejnej politiky.
Prípadová štúdia bola odovzdaná dňa 10.5.2018.


Participácia ľudí so zdravotným postihnutím na tvorbe politiky v oblasti sociálnych
služieb – národná úroveň (Jana Kadlečíková, Katarína Medľová)
Prípadová štúdia popisuje možností participácie ľudí so zdravotným postihnutím pri tvorbe
politiky sociálnych služieb, mapuje vývoj v tejto oblasti a venuje sa aj aktuálnej situácii.
Špecificky sa v rámci sociálnych služieb venujeme téme deinštitucionalizácie sociálnych
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služieb ako jedného zo základných princípov, ktorý by mal ovplyvňovať politiku sociálnych
služieb. Uvádzame základné údaje o situácii ľudí so zdravotným postihnutím. Sumarizujeme
na základe zrealizovaných kvalitatívnych rozhovorov všeobecné bariéry participácie ľudí so
zdravotným postihnutím a špecifické bariéry, ktoré vyplývajú zo situácie ľudí so zdravotným
postihnutím a (ne)reflektovaním ich situácie zo strany tvorcov politík. Pre realizáciu
prípadovej štúdie sme zrealizovali rozhovory s predstaviteľmi organizácií, ktoré združujú a
zastupujú ľudí so zdravotným postihnutím, organizácií, ktoré poskytujú sociálne služby a
ľuďmi so zdravotným postihnutím.
Prípadová štúdia bola odovzdaná 4.5.2018.


Participácia ľudí so zdravotným postihnutím na lokálnej úrovni – tvorba komunitného
plánu sociálnych služieb v Banskej Bystrici (Alena Chudžíková a Katarína Medľová)
Prípadová štúdia je výsledkom analýzy šiestich individuálnych kvalitatívnych rozhovorov s
aktérmi verejnej správy a občianskej spoločnosti, ktorí sa podieľali na tvorbe komunitného
plánu sociálnych služieb v Banskej Bystrici. Rozhovory sa realizovali v novembri 2017,
následne boli prepísané a prepisy následne slúžili ako podklad pre obsahovú a tematickú
analýzu. Zistenia z terénu sú interpretované v kontexte existujúcej literatúry z oblasti
participácie ľudí so zdravotným postihnutím. Výsledkom tejto analýzy prípadová štúdia v
rozsahu 60 normostrán. Prípadová štúdia je členená na 6 častí:
 O participácii vo všeobecnosti
 O tvorbe verejných politík vo všeobecnosti – kto sa zapája, kto rozhoduje, sociálny
kapitál verejnosti participovať
 O ľuďoch so zdravotným postihnutím v Banskej Bystrici – potreby, ich vnímanie,
participácia a zastupovanie
 O procese tvorby komunitného plánu – metódy participácie, priebeh, zapojenie ľudí
so zdravotným postihnutím
 Bariéry participácie ľudí so zdravotným postihnutím v Banskej Bystrici
 Závery a odporúčania
Prípadová štúdia bola odovzdaná elektronicky dňa 29.5.2018.
Zodpovedné expertky: Elena Kríglerová, Jarmila Lajčáková, Alena Chudžíková (nástup
z materskej dovolenky do pracovného pomeru od 1.4.2018) ), Jana Kadlečíková, Ivana
Rapošová, Katarína Medľová a Zuzana Havírová. Spolupracuje Zuzana Jacková – prepis
pološtruktúrovaných rozhovorov.
ekonomické prínosy
 V monitorovanom období prebiehali prípravné práce pre testovanie vybranej metódy
SROI – Social Return on Investments v rámci pilotného projektu 10.
 Prebiehalo vyhľadávanie expertov pre posúdenie vypracovaných materiálov
zameraných na vyhodnocovanie ekonomických prínosov.
 Bola nadviazaná spolupráca s Slovak Behavioral Economy Network s ÚSV ROS formou
Memoranda o spolupráci. Spolupráca je zameraná na praktické využívanie poznatkov
behaviorálnych vied v podmienkach rozvoja občianskej spoločnosti, participatívnej
tvorby verejných politík a zhodnotenia prínosov a ekonomických benefitov
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participácie. Spolupráca bude mať presah aj v rámci aktivít Akadémie aktívneho
občianstva.
Zodpovední experti: Bruno Konečný, Veronika Ferčíková
Teoretický podklad - Participácia a znevýhodnené skupiny a zvyšné prípadové štúdie sú vo
fáze finalizácie:










Prípadová štúdia participácie seniorov – lokálna úroveň, tvorba Komunitného plánu
sociálnych služieb v mestskej časti Bratislava Nové mesto
Prípadové štúdie zapájania ľudí so zdravotným postihnutím
o regionálna úroveň – Koncepcia rozvoja sociálnych služieb v Trnavskom
samosprávnom kraji
Participácia migrantov na tvorbe verejných politík – pracovná skupina
MECOMIC
Participácia verejnosti na tvorbe politík týkajúcich sa životného prostredia
Ľudskoprávna stratégia
Participácia Rómov na lokálnej úrovni vo Veľkom Krtíši
Zapojenie Rómov do tvorby Akčného plánu pre okres Kežmarok (regionálna
úroveň)
Zapojenie celkovej verejnosti do tvorby Koncepcie mestského rozvoja (národná
úroveň)

legislatívny a právny rámec
Odborný materiál sa momentálne finalizuje s dôrazom na vybrané oblasti a adaptačnú prax.
Prebieha pripomienkové konanie zo strany ÚSV ROS, príprava na zazmluvnenie K. Babiakovej
a doplnenie vybraných častí na základe podnetov zo strany ÚSV ROS.
K. Babiaková prezentovala výsledky pracovnej skupiny Legislatíva a právna prax na IV,.
pracovnom stretnutí k pilotnej schéme v Bratislave (16.5.2018).
Zodpovední experti: Kristína Babiaková, Imrich Vozár, Ivana Figuli
Poznámka: v rámci monitorovacieho obdobia nedochádza k čerpaniu finančných
prostriedkov, ale experti sa zúčastňujú stretnutí a finalizujú svoje úlohy a výstupy v zmysle
zadaní a pripomienok ÚSV ROS
profil absolventa
Prebiehala finalizácia záverečnej správy k nastaveniu rámca a zadania pre budúceho
dodávateľa. Výsledkom záverečnej správy je identifikácia oblastí:
 čo potrebujú byť účastníci pripravení,
 čo potrebujú vedieť (vedomosti),
 čo potrebujú vedieť robiť (zručnosti) a aké majú mať postoje.
Zodpovedné expertky: Zora Paulíniová
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Poznámka: napriek tomu, že v monitorovacom období expertky nečerpali finančné
prostriedky, pokračovali v nastavených aktivitách
videozber dát
V monitorovacom období priebežne prebieha videozber dát, ktoré tvoria informačnú
databázu pre ďalšiu analytickú činnosť. Ďalej pokračuje spracovanie videovizitiek za
jednotlivých aktérov z pilotných projektov (pilotný projekt 4, pilotný projekt 11), ako aj
tvorba dátových zdrojov pre znalostnú databázu (konkrétne v monitorovacom období
nahrávky prednášky Akadémie aktívneho občana/Choreografie zmeny VI – rozhovor
s Fedorom Gálom).
Zodpovední experti: Ján Gombala a Kristína Kollarovičová
hodnotenie participačných procesov na úrovni štátnej správy
V monitorovacom období došlo k vyhodnocovaniu prihlásených expertov, ktorí reagovali na
ponuku ÚSV ROS v rámci náboru na pozíciu – odborný expert participácia 2 (hodnotenie
participatívnych procesov na úrovni štátnej správy). Prihlásilo sa vyše 50 uchádzačov.
V mesiaci máj prebehlo vyhodnocovanie prihlásených expertov/životopisov.
Zodpovedný expert: Bruno Konečný a jeho tím
participatívne rozpočtovanie
Realizácia pilotného projektu 8 / Transparentnosť výkonu samosprávy a otvorené dáta,
otvorila veľkú tému. Ide o participatívny rozpočet – nástroj na podporu demokratického
spolurozhodovania občanov o riešení vecí verejných, ktorú sme na základe dynamických
rozhodnutí na odbornom riadení projektu. Participatívny rozpočet je prínosom pre
samosprávu, príspevkom ku kvalitnejším službám a funkčnejším verejným priestorom na
lokálnej, regionálnej úrovni. Portugalská prax zaviedla participatívny rozpočet aj na úroveň
národnú / štátnu. Cieľom analytickej činnosti je pripraviť prípadové štúdie na základe
kvalitatívneho zberu dát o slovenskej praxi zavádzania a implementovania participatívnych
rozpočtov do života samosprávy (dobrá/zlá prax, odporúčania, praktický manuál – pravidlá).
Súčasne sa chceme pokúsiť o prenos dobrej praxe participatívneho rozpočtu na úrovni štátu
z Portugalska na Slovensko s využitím pracovnej stáže našich expertov v zahraničí.
Zodpovedný expert: Alexandra Hrabinová
on – line nástroje na podporu participatívnych procesov
Priebežne aj mesiaci máj 2018 prebiehala obsahová analýza dostupných nástrojov zhromažďovanie a analýza dostupných nástrojov z pohľadu charakteru jednotlivých
nástrojov pre lepšiu kategorizáciu v rámci databázy. Príprava katalógu elektronických
nástrojov na podporu participácie otvorila nové výzvy a podnety z prebiehajúcich prác:
 Ako dosiahnuť zo strany verejných inštitúcií využívane týchto nástrojov v prospech
občanov?
 Niektoré nástroje sú dostupné len v anglickom jazyku, čo znižuje dosah na obyvateľov
(ale aj na inštitúcie), ako vytvoriť slovenské varianty jednotlivých nástrojov?
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Webové sídla mnohých verejných inštitúcií sú v nedostatočnom stave z pohľadu
použiteľnosti, čo odrádza potenciálnych užívateľov. Na mieste je otázka ako zlepšiť
stav webov, aby ponúkané nástroje boli dostupné v užívateľsky priateľskom
prostredí.

Zodpovední experti: Tomáš Malec a Alexandra Hrabinová
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PODPORNÉ A PRIEREZOVÉ ČINNOSTI
Akadémia aktívneho občianstva / AAO
zoznam podujatí AAO
Akadémia aktívneho občianstva v prvom polroku 2018 funguje v testovacej fáze. V rámci
monitorovaného obdobia bolo zrealizované 1 podujatie, ktoré odpočítame v rámci
ukazovateľa P0589 - Zrealizované informačné podujatia:
 termín: 10. 5. 2018 od 13:00 do 15:00 hod.
 téma: Aká je úloha neziskového sektora a občianskej spoločnosti v rámci tvorby

verejných politík?
Poznámka: viac informácií nájdete v časti merateľné ukazovatele - podujatia
Zodpovední experti: Barbara Gindlová a Tomáš Malec
newsletter NP PARTI
V rámci sekcie Newslettra NP PARTI / predstavujeme pilotné projekty vznikli štyri odborné
príspevky. Činnosti boli spojené s prípravou a spracovaním nových častí, ktoré informujú
o jednotlivých pilotných projektoch. Konkrétne pilotných projektov:
 Pilotný projekt 12: Robiť politiku pre Rómov bez Rómov je katastrofa
o Publikovaný 4. mája 2018
 Akadémia aktívneho občianstva: prierez podujatiami AAO
o Publikovaný 16. mája 2018
V rámci monitorovacieho obdobia prebehlo spracovanie dvoch odborných článkov zo série
predstavujeme pilotné projekty, ktoré sú súčasne podkladom pre prípravu Katalógu
k podaktivite 1:
 Pilotný projekt č. 10: Využívanie verejných priestorov a plôch na lokálnej úrovni
Keď námestia ožívajú alebo verejné priestory sa nás týkajú
 Pilotný projekt č. 4: Poskytovanie sociálnej pomoci ľuďom s mentálnym
postihnutím
Majú ľudia s mentálnym postihnutím právo na šťastný život?
Poznámka: viď prílohu – PUBLICITA A INFORMOVANOSŤ / newsletter
katalóg k PODA 1
 Prebiehalo spracovanie odborných materiálov a rozhovorov s tvorcami pilotných
projektov: zástupcovia MNO, VS, prípadne ďalší experti, ktoré sú spracovávané do
Newslettra 2018 (pilotný projekt 10, pilotný projekt 4)
Zodpovední experti: Barbara Gindlová a jej tím (Alexandra Hrabinová, Dominika Halienová,
Tomáš Malec, Lucia Bernátová, Jakub Varíni, Bruno Konečný, Jana Gažúrová, Alexandra
Poláková)
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katalóg PODA 2
 príprava rozhovorov s expertmi PODA 2 (nové pracovné tímy) a finalizácia
otvorených materiálov pre katalóg k podaktivte 2
Zodpovedná expertka: Barbara Gindlová a poverení experti
znalostná databáza NP PARTI
V mesiaci apríl bol realizovaný nábor na experta, ktorý nám v pozícii asistenta pre IT pomôže
s prípravou a realizáciou znalostnej databázy, ako aj web stránky AAO a elektronickej
databázy on – line nástrojov na podporu participácie.
Zodpovední experti: Barbara Gindlová a Tomáš Malec
Choreografie zmeny VI. – O možnostiach monológu a kvalite dialógu, alebo prečo sa darí
extrémizmu, rasizmu a nacionalizmu
Dňa 17. mája 2018 sa konali šieste Choreografie zmeny - v ozvenách reality, alebo kam kráčaš
Slovensko?, ktorých hosťom bol sociológ, politik, publicista, dokumentarista a autor knižky „Cez
ploty“, Fedor Gál. Formát tejto diskusie bol výnimočný - Choreografie zmeny sa konali vo verzii on –
line diskusného panelu, ktorý bol zabezpečený z Primaciálneho paláca a bol v priamom prenose
prenášaný cez facebookovú stránku ÚSV ROS. Choreografie zmeny VI otvorili diskusiu o možnostiach
a limitoch dialógu, o duchu doby, o ponížených a urazených, ako aj o alfa samcoch a kríze elít,
demokracii, profesionálnych občanoch, inštitucionalizovanej občianskej spoločnosti a zodpovednosti.
Súčasne sme diskutovali o tom ako vznikla Fedorova knižka "Cez ploty", ktorá predstavuje záznam
desaťročného mailového rozhovoru medzi Fedorom a národným socialistom Matejom. Záznam z
rozhovoru sprístupníme v znalostnej databáze pod názvom Choreografie zmeny, kde nájdete všetky
záznamy z panelových diskusií. Súčasne bude rozhovor prepísaný do tlačenej podoby a použitý v
rámci Newslettra a pripravovanej publikácie.

Zodpovední experti: Barbara Gindlová a Norbert Lacko
spoločenská hra – participatívne rozpočtovanie
Príprava finálnej verzie hry. Dopracovávanie pravidiel a spracovania do podoby spoločenskej hry.

Zodpovedná expertka: Alexandra Hrabinová a jej tím (Lukáš Bulko, Miroslav Švec, Lenka
Korbeľová - Kancelária pre participáciu verejnosti MČ Bratislava-Nové Mesto, Ivan Palovčík zážitkový pedagóg) a Barbora Plášková - študentka architektúry).
Zber dát III. - participatívne rozpočtovanie

V rámci zberu dát III. prebehne hodnotenie zavádzania participatívnych rozpočtov v SK
s cieľom tvorby prípadových štúdií a odporúčania pre subjekty VS. V zmysle učenia sa z dobre
fungujúcej zahraničnej praxe sme v máji iniciovali komunikáciu so Slovenským
veľvyslanectvom v Portugalsku, ktoré nám spolu s Portugalskou Administrative
Modernization Agency pomáhajú pri zabezpečovaní stretnutí so zástupcami štátnej správy,
samosprávy a ďalších aktérov zodpovedných/ zúčastňujúcich sa procesu partcipatívneho
rozpočtovania na národnej/lokálnej úrovni v Portugalsku, ktoré je lídrom v oblasti
participatívneho rozpočtovania na komunálnej i štátnej úrovni (prvý participatívny rozpočet
na národnej úrovni). Komunikácia a plánovanie pracovnej cesty stále prebiehajú.
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súťaž na podporu participácie
V máji ÚSV ROS nadviazal spoluprácu s Trenčianskym samosprávnym krajom (TSK), v rámci
ktorého plánujeme v septembri na stredných školách (štátnych, súkromných i cirkevných)
spustiť zavádzanie školského participatívneho rozpočtu. V rámci realizácie projektu vznikla
požiadavka na prípravu a implementáciu aktivít, podporujúcich participáciu a aktívne
občianstvo, ktoré by zasiahli prostredie stredných škôl a mali priamy dosah na mládež.
Zodpovední experti: Dominika Halienová a jej tím
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MERATEĽNÉ UKAZOVATELE
národný projekt a jeho merateľné ukazovatele








P0178 - Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov
P0890 - Počet návrhov na legislatívne zmeny za účelom zefektívnenia VS
P0887 - Počet novovzniknutých platforiem zameraných na zvyšovanie kvality
verejných politík
P0722 - Počet úspešných absolventov vzdelávacích aktivít
P0718 - Počet vyvinutých produktov a/alebo služieb vzťahujúcich sa na vzdelávanie
P0589 - Počet zrealizovaných informačných aktivít
P0891 - Počet podporených MNO za účelom participácie na zavádzaní zmien v oblasti
verejných politík

sumarizácia za monitorované obdobie
V monitorovacom období dochádzalo k činnostiam, ktoré zabezpečovali celkové, alebo
čiastočné plnenie vybraných ukazovateľov.
K odpočtovaniu za monitorované obdobie dochádza v prípade ukazovateľov:
 P0178 - Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov – 1 materiál
 P0589 - Počet zrealizovaných informačných aktivít – 8 podujatí
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stručný popis k plneniu jednotlivých ukazovateľov
P0178 - Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov
V rámci monitorovacieho obdobia odpočítavame jeden dokument, ktorý je naviazaný blok
činností spojený so zberom dát II., monitoringom a hodnotením participatívnych procesov
v rámci pilotnej schémy participatívnej tvorby verejných politík s názvom: Metodika
priebežnej dokumentácie a hodnotenia participatívnych procesov.
Metodika priebežnej dokumentácie a hodnotenia participatívnych procesov:
 bola spracovaná Danielom Klimovským, ktorý je vedúci pracovnej skupiny monitoring
a hodnotenie pilotnej schémy
 je zameraná na to „ako dokumentovať projekty verejnej participácie s dôrazom na
participačný proces a jeho hlavné etapy. Slúži ako návod na monitoring a
sebahodnotenie pilotných projektov.
 Jej súčasťou je plán zberu údajov, popis základných metód zberu a dotazník, ktorý je
podkladom pre naratívnu správu k monitoringu priebehu pilotných projektov,
zaradených do pilotnej schémy.
 metodika prešla procesom aktualizácie v previazaní na výstupy pracovnej skupiny
Teoretické východiská participácie (Jana Plichtová, Anna Šestáková), základné sety
otázok boli rozšírené v zameraní na meranie kvality participácie, základné princípy
kvalitnej
participácie
(inklúzia,
reprezentatívnosť,
spravodlivosť,
transparentnosť/nezávislosť, kvalita zvažovania a dialógu, účasť na rozhodovaní).
 predpokladáme, že na základe testovania metodiky v procese realizácie
a vyhodnotenia pilotnej schémy, projekt ponúkne finálnu metodiku, ktorá bude
použiteľná pre sebahodnotenie a monitoring participačných procesov v prostredí
verejnej správy.
V rámci podaktivity 1 a podaktivity 2 prebiehajú práce na príprave a tvorbe výstupov, ktoré
majú charakter koncepčných, analytických a metodických materiálov. Dôvodom je, že
výstupy sú buď vo fáze pripomienkovania, ako aj ich finalizácie a odborného zhodnotenia.
Súčasne čiastkové odovzdané výstupy poukázali na fakt, že bude potrebné spracovať
Jednotný postup pre spracovanie odborných výstupov, kontrola originality, registrovanie,
uchovávanie a sprístupňovanie prác prostredníctvom znalostnej databázy ÚSV ROS, ktorý
metodicky zjednotí spôsob spracovania konkrétnych výstupov a uľahčí ich následné
spracovanie (grafické spracovanie, príprava na tlač, alebo elektronické verzie publikácií,
zaradenie do znalostnej databázy).
Popis činností a priebežných výstupov je popísaný v kapitolách:
 Podaktivita 1
 Podaktivita 2
 Podporné a prierezové činnosti
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P0890 - Počet návrhov na legislatívne zmeny za účelom zefektívnenia VS
 v súčasnej dobe nie je relevantné,
 v rámci podaktivity 1 a konkrétne pilotného projektu 1 a pilotného projektu 2 sú
realizované analytické práce, ako aj konkrétne práce na príprave legislatívnych
návrhov, týkajúcich sa oblasti:
 príprava dotazníka
a dotazníkový
prieskum
na
strane
verejnosti
k spokojnosti/nespokojnosti s nastaveným systémom služieb (opatrovateľských,
ošetrovateľských) - Dlhodobej starostlivosti (Stratégia dlhodobej starostlivosti –
národná úroveň / ÚSV ROS, Asociácia na ochranu práv pacienta / MZ SR, MPSVR
SR, ZMOS)  finalizácia ideovému návrhu zmeny Zákona o podpore práce s mládežou a
príprava štyroch pracovných stretnutí s aktérmi práce s mládežou v regiónoch
(Bratislava, Prešov, Trnava, Banská Bystrica) k ideovému návrhu - Podpora práce
s mládežou (Participatívna realizácia koncepcie rozvoja práce s mládežou –
národná úroveň /ÚSV ROS, Rada mládeže Slovenska / MŠVVaŠ SR)
 v rámci podaktivity 2 - predpokladáme, že vzniknú návrhy na legislatívne iniciatívy,
ktoré zastreší Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti a budú
výsledkom činnosti expertov na podaktivite 2 (špeciálne expertov zaradených do časti
legislatíva a právny rámec na podporu participácie).
P0887 - Počet novovzniknutých platforiem zameraných na zvyšovanie kvality verejných politík
 100% naplnený ukazovateľ
P0722 - Počet úspešných absolventov vzdelávacích aktivít
 v súčasnej dobe nie je relevantné – odpočet je naviazaný na implementáciu školení
pracovníkov verejnej správy v rámci novovytvoreného vzdelávacieho programu,
zameraného na budovanie kapacít v prostredí verejnej správy v oblasti participatívnej
tvorby verejných politík. Predpokladom naplnenia ukazovateľa je príprava profilu
absolventa a ďalších, nižšie popísaných krokov.
 v monitorovacom období sa realizovala:
o dopracovávanie materiálu s názvom profil absolventa pre špecializovaný
vzdelávací program, ktorý bude súčasťou zadania pre dodávateľa. Cieľom je
identifikovať na čo potrebujú byť účastníci pripravení, čo potrebujú vedieť
(vedomosti), čo potrebujú vedieť robiť (zručnosti) a aké majú mať postoje.
Poznámky:
a) v rámci projektu priebežne vznikajú špecializované príručky, manuály a metodiky,
ktoré z rôznych aspektov riešia problematiku participatívnej tvorby verejných politík,
ale nie sú ešte v štádiu odpočtovania a ani zaradenia do zoznamu podpornej
vzdelávacej dokumentácie k vzdelávaciemu programu (napríklad: odporúčania pre
nastavenie procesu participatívnej tvorby verejných politík, monitoring a hodnotenie
participatívnych procesov, projektov verejnej a občianskej participácie, odporúčanie
pre zisťovanie ekonomických prínosov participácie, katalóg on – line nástrojov na
podporu participácie atď.
b) v rámci projektu sa realizujú rôzne informačné, osvetové, výchovné, komunikačné a
vzdelávacie podujatia, ktoré majú charakter workshopov, prednášok, panelových
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diskusií. Projekt ukázal, že vyžaduje komunikovať priebežné výstupy s cieľovými
skupinami (integrovaného typu – mix: zástupcovia MNO, študenti vysokých škôl,
absolventi, predstavitelia verejnej správy), aby sme overili prístupnosť výstupov, ich
adresnosť a zrozumiteľnosť ešte pred ich prípadným zapracovaním do metodík
a modulov novovznikajúceho vzdelávacieho programu, ktorý je jedným
z ukazovateľov / výstupov projektu. Tieto podujatia nezapočítavame a nezaraďujeme
pod tento ukazovateľ, napriek faktu, že časť podujatí zastrešuje platforma Akadémia
aktívneho občianstva, lebo ich výsledkom nie je „absolvent certifikovaných
vzdelávacích aktivít/programov“.
P0718 - Počet vyvinutých produktov a/alebo služieb vzťahujúcich sa na vzdelávanie
 v súčasnej dobe nie je relevantné – odpočet je naviazaný na implementáciu
verejného obstarávania na dodávateľa, ktorý zabezpečí nový vzdelávací program,
zameraný na budovanie kapacít v prostredí verejnej správy v oblasti participatívnej
tvorby verejných politík,
 pre viac informácií viď poznámku k P0722 – Počet úspešných absolventov
vzdelávacích aktivít
P0891 - Počet podporených MNO za účelom participácie na zavádzaní zmien v oblasti
verejných politík
 100% naplnený ukazovateľ
P0589 - Počet zrealizovaných informačných podujatí
 ukazovateľ bol v plnení v rámci monitorovacieho obdobia
 počet zrealizovaných informačných aktivít celkom – od začiatku projektu: 63
 z toho prírastok za monitorovacie obdobie: 8 informačných podujatí za ÚSV ROS / MV
SR

rozklad a opis podujatí v previazaní na pilotné projekty a pracovné tímy
pilotná schéma tvorby verejných politík - IV. stretnutie k pilotnej schéme / 1 podujatie
 názov: PS / BRATISLAVA – 16. a 17.5.2018, IV. stretnutie k pilotnej schéme
 termín: 16.5.2018
 počet zapojených osôb: 48 osôb – 16.5.2018 / 26 osôb – 17.5.2018
 kľúčové slová / program: partnerstvo, dialóg, tvorba verejných politík v partnerstve,
participácia, aktéri, verejný záujem, zapájanie verejnosti
 miesto: Justiho sála, Primaciálny palác, Primaciálne námestie 2, Bratislava
 téma stretnutia: Prezentácia jednotlivých pilotných projektov formou panelových
prezentácií
 cieľová skupina:
o zástupcovia zo strany MNO
o zástupcovia subjektov VS
o zástupcovia projektového tímu ÚSV ROS
o vybraní experti
 spolupracujúca organizácia:
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 Hlavné mesto Bratislava
 zapojení experti / lektori:
 Peter Vittek - oz Utópia
 Branislav Moňok - oz Priatelia Zeme
 Alexander Mušinka - Centrum antropologických výskumov
 Peter Medveď - Nadácia Ekopolis / Vladimír Brieda - mesto Banská Bystrica
 Juraj Hurný - Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI)
 Michaela Hajduková - Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska / Martina
Hrozenská - mesto Nitra
 Iveta Mišová - Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím / Michaela
Šopová - Bratislavský samosprávny kraj
 Richard Medal - oz Špirála / Dana Gavalierová - Trenčiansky samosprávny kraj
 Katarína Čavojská - Rada mládeže Slovenska / Beata Šimurdová - MŠVVaŠ SR
 Milada Dobrotková - Asociácia na ochranu práv pacienta / Eva Halušková - MZ
SR, MPSVR SR
 Kristína Babiaková, Daniel Klimovský, Alexandra Hrabinová, Jana Plichtová a
ďalší

poznámka: dokumentácia v prílohe
pilotný projekt 1 / 0 podujatí
 neboli realizované podujatia pre odpočet merateľného ukazovateľa
pilotný projekt 2 / 0 podujatí
 neboli realizované podujatia pre odpočet merateľného ukazovateľa
pilotný projekt 3 / 0 podujatí
 neboli realizované podujatia pre odpočet merateľného ukazovateľa
pilotný projekt 4 / 0 podujatí
 neboli realizované podujatia pre odpočet merateľného ukazovateľa
pilotný projekt 5 / 0 podujatí
 neboli realizované podujatia pre odpočet merateľného ukazovateľa
pilotný projekt 6 / 1 podujatie








 názov: PREZENTÁCIA ANALÝZY KVALITATÍVNEHO VÝSKUMU V MESTE SVIDNÍK
termín: 14.5.2018 od 9:00 do 14:00 hod.
počet zapojených osôb: 13 osôb
kľúčové slová / program: lokálni aktéri, pripomienkovanie zistení z výskumu, participácia
zraniteľných skupín
miesto: mestský úrad Svidník
 téma stretnutia:
 Prezentácia výskumných zistení
cieľová skupina: predstavitelia reprezentujúci jednotlivé zraniteľné skupiny (napr.
cudzinci, zdravotné postihnutie, etnicita – Rusíni, Rómovia), zástupcovia inštitúcií, ktoré
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majú vo svojej agende prácu so zraniteľnými skupinami (riaditeľ Detského domova,
zástupcovia polície, Gréckokatolíckej charity), zástupcovia mesta Svidník (primátor,
viceprimátor, sociálni pracovníci, odborný garant za VS – PP6)
spolupracujúca organizácia:
 mesto Svidník
zapojení experti / lektori:
 Ján Holodňák, primátor mesta Svidník
 Jana Kadlečíková, výskumníčky
 Elena Kriglerová, výskumníčky
 Jana Micenková – mesto Svidník
poznámka: dokumentácia v prílohe

pilotný projekt 7 / 1 podujatie
názov: VEREJNÉ STRETNUTIE S OBYVATEĽMI MESTA PARTIZÁNSKE – ŠTRKOVEC
 termín: 2. 5. 2018 od 17:00 do 18:30 hod.; 2.5. od 19:00 do 20:30
 počet zapojených osôb: podľa prezenčnej listiny
 kľúčové slová / program: partnerstvo, dialóg, tvorba verejných politík v partnerstve,
participácia, aktéri, verejný záujem, zapájanie verejnosti, odpady, kompostovanie
 miesto: Spoločenská miestnosť pri MsÚ Partizánske
 téma stretnutia:
 Informačné prednášky pre občanov mesta Partizánske – časť Štrkovec
o možnostiach kompostovania, ktorá je súčasťou cyklu prednášok.
 cieľová skupina: občania mesta Partizánske
 spolupracujúca organizácia:
 Mesto Partizánske
 OZ Priatelia Zeme
 zapojení experti / lektori:
 Branislav Moňok – Priatelia Zeme
 Lenka Beznáková – Priatelia Zeme
 poznámka: dokumentácia v prílohe
pilotný projekt 8 / 2 podujatia
 názov: DRUHÉ VEREJNÉ STRETNUTIE PARTICIPATÍVNYCH KOMUNÍT ŠPORT A KULTÚRA;
VEREJNÉ PRIESTORY A ZELEŇ
 termín: 16. 5. 2018 od 18:00 do 21:00 hod.
 počet zapojených osôb: 4 osoby + 2 zástupcovia OZ Utópia osôb
 kľúčové slová / program: participatívny rozpočet, tematické komunity, návrhy projektov,
zapájanie verejnosti
 miesto: AXA klub, Námestie sv. Michala 2, Hlohovec
 téma stretnutia:
 Rozvoj dvoch potenciálnych občianskych projektov formulovaných na prvom verejnom
stretnutí participatívnych komunít: oddychovo vzdelávacie centrum a „vymeň svoje
know-how“.
 cieľová skupina: členovia tematických participatívnych komunít Šport a kultúra, Verejné
priestory a zeleň; obyvatelia Hlohovca
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zapojení experti / lektori:
o Peter Vittek – odborný garant za MVO, riaditeľ OZ Utopia
o Jozef Veselovský – architekt, junior procesný analytik
poznámka: dokumentácia v prílohe. Pozvánka k druhým kolám stretnutí participatívnych
komunít je spoločná pre stretnutie komunít Sociálne veci + (Cyklo)doprava (15.máj)
a stretnutie komunít Šport a kultúra + Verejné priestory a zeleň (16. máj). Z dôvodu
slabého zastúpenia verejnosti v komunite Sociálne veci bolo stretnutie nahradené
informovaním aktívnej verejnosti zo sociálnej oblasti v meste o možnostiach
participatívneho rozpočtu na stretnutí ku komunitnému plánovaniu sociálnych služieb.
Účastníci boli pozvaní na posledné verejné stretnutie participatívnej komunity k tejto
téme, ktoré sa stanovilo náhradným termínom na 29. mája. Stretnutia komunity
(Cyklo)doprava sa zúčastnili dvaja občania z radov verejnosti, no chýba prezenčná listina.
Z týchto dôvodov podujatie zo dňa 15. mája neodpočtujeme.
názov: DRUHÉ VEREJNÉ STRETNUTIE PARTICIPATÍVNEJ KOMUNITY - SOCIÁLNE VECI
termín: 29. 5. 2018 od 15:00 do 17:00 hod.
počet zapojených osôb: 11 osôb + zástupca OZ Utópia
kľúčové slová / program: participatívny rozpočet, tematické komunity, návrhy projektov,
zapájanie verejnosti
miesto: Mestský úrad Hlohovec, M. R. Štefánika 1, Hlohovec
téma stretnutia:
Zber nápadov, podnetov a pripomienok
Rozvoj formulovaných podnetov a nápadov do podoby občianskych projektov v rámci
témy sociálne veci
cieľová skupina: členovia tematickej participatívnej komunity Sociálne veci; obyvatelia
Hlohovca
zapojení experti / lektori:
o Peter Nedoroščík – facilitátor, senior procesný analytik
poznámka: dokumentácia v prílohe

pilotný projekt 9 / 0 podujatí
 neboli realizované podujatia pre odpočet merateľného ukazovateľa
pilotný projekt 10 / 0 podujatí
 neboli realizované podujatia pre odpočet merateľného ukazovateľa
pilotný projekt 11 / 1 podujatie
 názov: 3. stretnutie pracovnej skupiny k projektu Trvalo udržateľná mobilita
 termín: 29. 5. 2018 od 9:30 do 11:30 hod.
 počet zapojených osôb: 12 osôb
 kľúčové slová / program:
o úvod,
o prezentácia navrhnutého dokumentu D. Sitányiová (Stavebná fakulta, Žilinská
univerzita),
o diskusia k celkovej vízií,
o diskusia k navrhnutému akčnému plánu
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záver
miesto: MsÚ Banská Bystrica, ČSA 26, Banská Bystrica, zasadačka 250
téma stretnutia:
 prezentácia dôležitých výstupov a informácií z uskutočneného prieskumu
dopravného správania obyvateľov mesta BB, z podnetov a názorov z verejných
stretnutí
cieľová skupina: poslanci MsZ BB, pracovníkom MÚ BB,
zapojení experti / lektori:
o Peter Medveď –nadácia Ekopolis
o Dana Sitányiová – Žilinská univerzita
poznámka: dokumentácia v prílohe
o









pilotný projekt 12 / 1 podujatie











názov: STRETNUTIE PRACOVNEJ SKUPINY - VZDELÁVANIE
termín: 22.5. 2018 od 10:00 do 13:00 hod.
počet zapojených osôb: 17
kľúčové slová / program: integrácia Rómov, vzdelávanie, základná škola
miesto: Lenartov (obecný úrad)
téma stretnutia:
o spoločná identifikácia problémov v previazaní na otázku, čo robiť inak, lepšie,
o režim domácností, rodič s aktívnym prístupom k výchove, motivácia rodičov
a dieťaťa, materiálny a finančný nedostatok, zamestnanosť / nezamestnanosť
rodičov, hospodárenie s finančnými prostriedkami v rodine,
o komunitné centrum v Rómskej osade v Lenartove,
o Rómski asistenti – základná a materská škola,
o miestne občianske poriadkové služby a ich súčinnosť na riešení problému
školskej dochádzky a aktivít zameraných na vzdelávanie,
o aktívna skupina Rómskych rodičov,
o systém materiálnej podpory.
cieľová skupina: zástupcovia obce Lenartov a Rómskeho inštitútu, zástupcovia MŠ a ZŠ
Lenartov, občania obce Lenartov – zástupcovia Rómskej osady, prizvaní experti
zapojení experti / lektori:
 K. Orgovánová, J. Bayerlová, N. Fuchsová, A. Findor, J. Lajčiaková
poznámka: dokumentácia v prílohe

Akadémia aktívneho občianstva
Akadémia aktívneho občianstva III.






názov: AKÁ JE ÚLOHA NEZISKOVÉHO SEKTORA A OBČIANSKEJ SPOLOČNOSTI V RÁMCI
TVORBY VEREJNÝCH POLITÍK?
termín: 10. 5. 2018 od 13:00 do 15:00 hod.
počet zapojených osôb: podľa prezenčnej listiny
kľúčové slová / program: partnerstvo, dialóg, tvorba verejných politík v partnerstve,
participácia, aktéri, verejný záujem, zapájanie verejnosti, akadémia aktívneho občianstva,
vzdelávania, občianska spoločnosť
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miesto: Bratislava, Cukrová 14, sídlo ÚSV SR ROS
 téma stretnutia:
 Aká je úloha neziskového sektora a občianskej spoločnosti v rámci tvorby
verejných politík?
 cieľová skupina: vysokoškolskí študenti
 spolupracujúca organizácia:
 Via Iuris, Open Society Foundations, Iniciatíva Dobrý úradník
 zapojení experti / lektori:
 Milan Andrejkovič – ÚSV SR ROS
 Iveta Ferčíková – Iniciatíva Dobrý úradník
 Juraj Rizman – Via Iuris
 Ján Orlovský – Open Society Foundations
 Barbara Gindlová – ÚSV ROS
poznámka: dokumentácia v prílohe
Celková podporná dokumentácia k odpočtu ukazovateľov za monitorovacie obdobie– viď.
prílohu MERATEĽNÉ UKAZOVATELE
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PUBLICITA A INFROMOVANOSŤ
Info plagát k IV. stretnutiu k pilotnej schéme
 informačný plagát k priebehu projektu za mesiace január – apríl 2018, sumarizácia NP
PARTI
Poznámka: viď prílohu
Newsletter NP PARTI
Newsletter 5 / 2018
 Názov: Robiť politiku pre rómov bez rómov je katastrofa
 Opis: Integrácia marginalizovaných skupín do procesu tvorby verejných politík
 Sekcia: Predstavujeme pilotné projekty
Poznámka: viď prílohy
Newsletter 6 / 2018
 Názov: Akadémia aktívneho občianstva
 Opis: Čo je AAO, informácie o budúcom školskom roku 2018/2019 informácie
o uskutočnených stretnutiach AAO,
Poznámka: viď prílohy
Z denníkov pilotnej schémy
 máj 2018
Poznámka: viď prílohu
Z denníkov analytických expedícií
 máj 2018
Poznámka: viď prílohu
Oznamy o NP PARTI na Facebooku a webových stránkach
 boli publikované výstupy cez FB konto úradu. Zoznam výstupov je predmetom
samostatnej prílohy.
Poznámka: viď prílohu
Choreografie zmeny VI.
 v monitorovacom období sa zrealizovalo jedno podujatie v termíne 17.5.2018, bol
zabezpečený on – line prenos diskusie zo série „Dvaja na jedného“ s hosťom Fedorom
Gálom na tému O možnostiach monológu a kvalite dialógu, alebo prečo sa darí
extrémizmu, rasizmu a nacionalizmu
 boli zrealizované informačné mikrokampane (spracovaná pozvánka v zmysle zadania,
informácie na FB stránke Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej
spoločnosti),
Poznámka: viď prílohu
Akadémia aktívneho občianstva
 Akadémia aktívneho občana je vzdelávacia platforma ÚSV SR ROS. V monitorovacom
období sa zrealizovalo jedno podujatie dňa 10. máj 2018 / Aká je úloha neziskového
sektora a občianskej spoločnosti v rámci tvorby verejných politík?
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 boli zrealizované informačné mikrokampane (spracovaná pozvánka v zmysle zadania,
informácie na FB stránke Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej
spoločnosti),
 boli spracované prvé verzie loga pre AAO.
Poznámka: viď prílohu
Nábor expertov
 príprava grafického baneru pre potreby náboru nových ľudí na projekt v zmysle
zadania (hľadáme ľudí s dušou ekonóma- ekonomické prínosy participácie)
Poznámka: viď prílohu
Web stránka projektu
 prebieha príprava web stránky projektu
Celková podporná dokumentácia k odpočtu ukazovateľov za monitorovacie obdobie– viď.
prílohu PUBLICITA A INFORMOVANOSŤ
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PRÍLOHY
príloha č.1 - ZAZMLUVŇOVANIE EXPERTOV
príloha č. 2 - PODAKTIVITA 1 + PODAKTIVITA 2 + PODPORNÉ A PRIEREZOVÉ ČINNOSTI
príloha č. 3 - MERATEĽNÉ UKAZOVATELE
príloha č. 4 - PUBLICITA A INFORMOVANOSŤ
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