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ZAZMLUVŇOVANIE EXPERTOV
sumarizácia procesu zazmluvňovania - zazmluvňovanie prebehlo na úrovni:
 dohody mimo pracovného pomeru
uzatvorené dohody mimo pracovného pomeru
o PhDr. Štefánia Nováková / procesný analytik – SENIOR - 28
DoVP/NPP/PP4/2019/1
o Mgr., PhD. Anna Šestáková / procesný analytik – prierezové činnosti
DoVP/NPP/A/2019/2
o Mgr. Drahomír Michalko / expert pre digitalizáciu textov pre e-prostredie
DoVP/NPP/A/2019/5
o Ing. arch. Jozef Veselovský / procesný analytik – JUNIOR - 9
DoVP/NPP/PP8/2019/6
o Bc. Martina Belanová /procesný analytik – JUNIOR - 6
DoVP/NPP/PP8/2019/7
o Mgr. Peter Nedoroščík / procesný analytik – SENIOR - 38
DoVP/NPP/PP8/2019/8
o Peter Hanečák / procesný analytik – JUNIOR - 7
DoVP/NPP/PP8/2019/9
o Mgr. Pavol Vančo / expert – pomocné grafické práce
DoVP/NPP/PP8/2019/10
o PhDr. Iveta Mišová / procesný analytik – JUNIOR - 4
DoVP/NPP/PP4/2019/3
o Mgr. Marián Horanič / procesný analytik – JUNIOR - 4
DoVP/NPP/PP4/2019/4
o Peter Vittek / odborný garant MNO – procesný analytik – SENIOR - 37
o DoVP/NPP/PP8PP8/2019/11
o Mgr. Terezia Šabová / odborný expert participácia 4
DoVP/NPP/PA2/2019/12
o Ing. Milan Vachálek / astistent
DoVP/NPP/A/2019/13
o doc., PhDr., PhD., Daniel Klimovský / odborný konzultant 2
DoVP/NPP/A/2019/14
o Zuzana Chmelová / expert – pomocné grafické práce
o DoVP/NPP/A/2019/15
o Zuzana Chmelová / expert pre digitalizáciu textov pre e-prostredie
DoVP/NPP/A/2019/16
o Mgr. Jakub Varíni / odborný expert participácia 4
DoVP/NPP/PA2/2019/17
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Mgr., PhD., Alexandra Poláková Suchálová / procesný analytik – prierezové
činnosti
DoVP/NPP/PA2/2019/18
Mgr., PhD., Tomáš Jacko / odborný expert participácia 4
DoVP/NPP/PA2/2019/19
Mgr. Ján Gombala / expert – video zber dát
DoVP/NPP/PA2/2019/20
Mgr. art. Kristína Kollárovicsová / expert – video zber dát
DoVP/NPP/A/2019/21 PAUSAL
Mgr., M.A, Lucia Lacika / expert – IT asistent
DoVP/NPP/A/2019/22 PAUSAL
Mgr. Martin Ďurech / manažér pre verejné obstarávanie
DoVP/NPP/A/2019/23 PAUSAL
PhDr. Helena Paňková / procesný analytik – JUNIOR - 5
DoVP/NPP/PP6/2019/24
Ladislav Suchytra / procesný analytik – JUNIOR - 5
DoVP/NPP/PP6/2019/25
Mgr. Ľubomír Sluk / procesný analytik – JUNIOR - 5
DoVP/NPP/PP6/2019/26
Bc. Petr Sivák / procesný analytik – JUNIOR - 5
DoVP/NPP/PP6/2019/27
Marián Mikita / procesný analytik – JUNIOR - 5
DoVP/NPP/PP6/2019/28
Bc. Ľuboslava Želizňaková / procesný analytik – JUNIOR - 5
DoVP/NPP/PP6/2019/29
Mgr. Marek Fek / procesný analytik – JUNIOR - 5
DoVP/NPP/PP6/2019/30
Ing. Ľudmila Šandalová / procesný analytik – JUNIOR - 5
DoVP/NPP/PP6/2019/31
RNDr. Anton Berežňák /procesný analytik – JUNIOR - 5
DoVP/NPP/PP6/2019/32
Mgr. Richard Medal
DoVP/NPP/PP3/2019/35
Mgr. Nikola Bľachová / procesný analytik – SENIOR - 12
DoVP/NPP/PP3/2019/37
Mgr. Juraj Smatana / procesný analytik – SENIOR - 13
DoVP/NPP/PP3/2019/38
Ing. Gabriela Támová / procesný analytik – SENIOR - 14
DoVP/NPP/PP3/2019/39
RNDr. Katarína Rajcová/ procesný analytik – JUNIOR - 15
DoVP/NPP/PP3/2019/40
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Mgr. Juraj Hipš / procesný analytik – SENIOR - 17
DoVP/NPP/PP3/2019/41
RNDr. Silvia Szabóová / procesný analytik – SENIOR - 18
DoVP/NPP/PP3/2019/42
Mgr. Eva Bočincová / procesný analytik – SENIOR - 19
DoVP/NPP/PP3/2019/43
Mgr. Jaroslava Pupišová / procesný analytik – SENIOR - 22
DoVP/NPP/PP3/2019/44
Ing. Ladislav Bíro / procesný analytik – SENIOR - 23
DoVP/NPP/PP3/2019/45
Dagmar Lišková / procesný analytik – SENIOR - 24
DoVP/NPP/PP3/2019/46
Mgr. Svetozár Šomšák / expert – pomocné grafické práce
DoVP/NPP/PP3/2019/47
PhDr. Mária Lévyová / odborný garant MNO – procesný analytik – SENIOR 1
DoVP/NPP/PP1PP1/2019/48
MUDr. Katarína Kafková / procesný analytik – SENIOR - 1
DoVP/NPP/PP1/2019/49
JUDr. Radmila Strejčková / procesný analytik – SENIOR - 2
DoVP/NPP/PP1/2019/50
Mgr. Helena Valčeková / procesný analytik – SENIOR - 3
DoVP/NPP/PP1/2019/51
PhDr. Zuzana Fabianová / procesný analytik – SENIOR – 4 / procesný
analytik – SENIOR - 5
DoVP/NPP/PP1PP1/2019/52
MUDr, PhD., Zuzana Katreniaková / procesný analytik – SENIOR - 5
DoVP/NPP/PP1/2019/53
PhD. Michal Považan / procesný analytik – SENIOR - 6
DoVP/NPP/PP2/2019/54
Mgr., PhD., Katarína Batková / procesný analytik – SENIOR - 6
DoVP/NPP/PP2/2019/55
Mgr. Nikola Tokárová / procesný analytik – SENIOR - 6
DoVP/NPP/PP2/2019/56
Mgr., PhD., Katarína Čavojská / procesný analytik – SENIOR - 7
DoVP/NPP/PP2/2019/57
MA Michaela Besedová / procesný analytik – JUNIOR - 2
DoVP/NPP/PP2/2019/58
Mgr., PhD., Peter Lenčo / procesný analytik – SENIOR - 9
DoVP/NPP/PP2/2019/59
Mgr.Juraj Králik / procesný analytik – SENIOR - 10
DoVP/NPP/PP2/2019/60
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Mgr. Kristína Babiaková / expert – pre legislatívu a právnu prax 2
DoVP/NPP/A/2019/61
Mgr. Imrich Vozár / expert – pre legislatívu a právnu prax 2
DoVP/NPP/A/2019/62
JUDr Zuzana Ujjobbágyová / expert – pre legislatívu a právnu prax 1
DoVP/NPP/A/2019/63
Branislav Moňok / odborný garant MNO
DoVP/NPP/PP7/2019/64
Mgr. Lenka Beznáková / procesný analytik – SENIOR - 36
DoVP/NPP/PP7/2019/65
Mgr. Veronika Prachárová / procesný analytik 3
DoVP/NPP/PP10/2019/66
Mgr. Richard Medal / odborný garant MNO – procesný analytik – SENIOR 12
DoVP/NPP/PP3PP3/2019/34
Mgr. Richard Medal / asistent
DoVP/NPP/PP3/2019/36PAUSAL
Mgr. art.Veronika Hliničanová / procesný analytik
DoVP/NPP/PP10/2019/67PAUSAL
Mgr. Bohdan Smieška / expert - editor
DoVP/NPP/A/2019/68
Bc. Iveta Homolová / odborný expert participácia 4
DoVP/NPP/PA2/2019/69
Ing. Oľga Gézeová / koordinátor PR – procesný analytik
DoVP/NPP/PR/2019/70PAUSAL
Mgr. Eva Bežáková / koordinátor PR – procesný analytik
DoVP/NPP/PR/2019/71PAUSAL
PaedDr. Magdálena Dobiašová / koordinátor PR – procesný analytik
DoVP/NPP/PR/2019/72PAUSAL
Ing. Ivica Košútová / koordinátor PR – procesný analytik
DoVP/NPP/PR/2019/73PAUSAL
PaedDr. Andrea Krajčovičová / koordinátor PR – procesný analytik
DoVP/NPP/PR/2019/74PAUSAL
Mgr., PhD. Barbora Sender / koordinátor PR – procesný analytik
DoVP/NPP/PR/2019/75PAUSAL
PhDr. Vladimír Marko / koordinátor PR – procesný analytik
DoVP/NPP/PR/2019/76PAUSAL
Mgr. Alena Straňáková / koordinátor PR – procesný analytik
DoVP/NPP/PR/2019/77PAUSAL
PhDr. Klára Orgovánová / odborný garant MNO – procesný analytik –
SENIOR - 52
DoVP/NPP/PP12PP12/2019/78
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Mgr., MA Zuzana Polačková / procesný analytik – SENIOR - 54
DoVP/NPP/PP12PP12/2019/79
Mgr., M.A., Peter Dráľ / procesný analytik – SENIOR - 53
DoVP/NPP/PP12/2019/80
Mgr. Nicole Fuchsová / procesný analytik – SENIOR - 51
DoVP/NPP/PP12PP12/2019/81
Mgr. Jana Bayerlová / procesný analytik – JUNIOR - 17
DoVP/NPP/PP12/2019/82
Mgr. Jana Bayerlová / procesný analytik – SENIOR - 52
DoVP/NPP/PP12/2019/83
Mgr. Stela Hanzelová / expert – pomocné grafické práce
DoVP/NPP/PP12/2019/84
Mgr. Zuzana Luptáková / odborný expert participácia 3
DoVP/NPP/PA2/2019/85
Mgr. Lukáš Bulko / odobrný expert participácia 2
DoVP/NPP/PA2/2019/86
Mgr. Miroslav Švec / odobrný expert participácia 2
DoVP/NPP/PA2/2019/87
M.A. Jana Feherpataky Kuzmová / procesný analytik – prierezové činnosti
DoVP/NPP/A/2019/88
Zuzana Chmelová / expert – pomocné grafické práce
DoPČ/NPP/PP1/2019/1
Ing. Lenka Kudrnová / odobrný expert participácia 2
DoVP/NPP/PA2/2019/89
Ing. Miroslav Kollár / expert - editor
DoVP/NPP/A/2019/90
Mgr., PhD., Zuzana Fialová / procesný analytik – prierezové činnosti
DoVP/NPP/A/2019/91
Simona Siroková / procesný analytik – JUNIOR - 5
DoBPŠ/NPP/PP6/2019/1
Darina Imreová / procesný analytik
DoVP/NPP/A/2019/92PAUŠÁL
Mgr. Terezia Šabová / odborný expert participácia 4
DoVP/NPP/PA2/2019/93
Mgr. Drahomír Michalko / odborný expert participácia 3
DoVP/NPP/PA2/2019/94

Zoznam zazmluvnených za mesiac január - marec 2019 – viď. prílohu ZAZMLUVŇOVANIE
EXPERTOV
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FINANČNÉ ČERPANIE A MONITORING
finančné čerpanie / ŽOP


ku dňu 31. január 2019 boli spracovaná a vyexpedované na RO tieto ŽOP:
- č.314011M298501301: 5 220,12 EUR (priebežná platba partnera Spišský Hrhov za
obdobie 09/2017 - 08/2018),
- č.314011M298501201: 8 375,49 EUR (priebežná platba partnera Svidník za obdobie
09/2017 - /2018),
- č.314011M298501101: 13 660,18 EUR (priebežná platba partnera Banská Bystrica za
obdobie 09/2017 - 11/2018),
- č.314011M298200401: 71 480,97 EUR (zúčtovanie zálohovej platby USV SR ROS za
obdobie 08/2018 - 09/2018),



ku dňu 13. 03. 2019 bola spracovaná a vyexpedovaná na RO ŽOP
č.314011M298100701: 71 000,00 EUR (zálohová platba na obdobie 04/2019 12/2019),



súčasne sa pripravovali / spracovávali podklady pre ďalšie žiadosti o platbu:
o zúčtovanie zálohovej platby a priebežná platba za USV SR ROS (obdobie
10/2018 – 02/2019)
o refundácia výdavkov partnera Lenartov
o refundácia výdavkov partnera Partizánske
o refundácia výdavkov partnera ÚNSS

monitorovacia správa za november - december 2018




ku dňu 31. 01. 2019 bola spracovaná monitorovacia správa za november – december
2019 k ŽOP č. 314011M298501301; 314011M298501201; 314011M298501101;
314011M298200401,
podrobný popis činností a dosiahnutých výsledkov bol spracovaný v samostatnom
dokumente: sumarizačná správa za NP PARTI za november – december 2018
zoznam všetkých ŽOP v rámci NP Participácia (zdroj: https://www.itms2014.sk)

verejné obstarávanie 01 – 03 / 2019
Vyhodnotenie prieskumu trhu – zákazky s nízkou hodnotou na predmet:
 podpísanie zmluvy o poskytnutí služieb č. 3 na predmet zákazky „Tvorba
vzdelávacieho programu“
 príprava podkladov na predmet dvoch zákaziek s nízkou hodnotou: tlač dokumentov
a školenia/vzdelávanie 60 osôb
Plnenie predmetu zmluvy:
 cateringové, konferenčné a ubytovacie služby (rámcová dohoda na poskytnutie služieb
č. 2/2018, obj č. 5-konf16012019; obj č. 6-ID05022019; obj č. 7work2122022019/250326032019; obj č. 9-ID28032019)
Poznámka: bez prílohy
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PODA 1/ PILOTNÁ SCHÉMA PARTICIPATÍVNEJ TVORBY VEREJNÝCH
POLITÍK
sumarizácia činností na pilotnej schéme za PODA 1
hlavné činnosti
 pokračovanie realizácie pilotných projektov participatívnej tvorby verejných politík na
štyroch úrovniach verejnej správy,
 príprava a realizácia VI. stretnutia zástupcov pilotnej schémy v marci 2019 v Hlohovci,
spojená s workshopom na tému Ako nastaviť vzdelávací program pre aktérov
participatívnej tvorby verejných politík,
 zber dát z pilotnej schémy, monitoring pilotnej schémy a pilotných projektov.
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plnenie merateľných ukazovateľov


v rámci monitorovacieho obdobia došlo k realizácii 8 informačných aktivít, ktoré
započítavame do plnenia merateľného ukazovateľa P0589 - Počet zrealizovaných
informačných podujatí za ÚSV ROS / MV SR
o 16.01.2019 - Bratislava / PP4, Poskytovanie sociálnej pomoci ľuďom s
mentálnym postihnutím a ich rodinám na území Bratislavského
samosprávneho kraja
o 06.02.2019 - Svidník / PP6, stretnutie pracovnej skupiny, zloženej zo
zástupcov a predstaviteľov zraniteľných skupín, téma: Ľudia v ťažkej životnej
situácii a ľudia bez domova
o 21.02.2019 - Banská Bystrica / PP1, workshop – seminár, Stratégie dlhodobej
starostlivosti na Slovensku - odborná verejnosť
o 22.02.2019 - Banská Bystrica / PP1, workshop – seminár, Stratégie dlhodobej
starostlivosti na Slovensku - laická verejnosť
o 21.03.2019 – Svidník / PP6, stretnutie pracovnej skupiny, zloženej zo
zástupcov a predstaviteľov zraniteľných skupín, Detský domov a mladí ľudia
vo Svidníku
o 25.03.2019 – Košice / PP1, workshop – seminár, Stratégie dlhodobej
starostlivosti na Slovensku - odborná verejnosť
o 26.03.2019 – Košice / PP1, workshop – seminár, Stratégie dlhodobej
starostlivosti na Slovensku - laická verejnosť
o 28.03.2019 - Hlohovec / PODA 1, VI. pracovné stretnutie k pilotnej schéme
participatívnej tvorby verejných politík
Poznámka: podujatia detailne popisujeme v poznámke k merateľnému ukazovateľu
(viď kapitolu merateľné ukazovatele),



v rámci monitorovacieho obdobia došlo na podaktivite 1 k finalizácii 7 materiálov,
ktoré započítavame do plnenia merateľného ukazovateľa P0178 - Počet koncepčných,
analytických a metodických materiálov z toho za:
o ÚSV ROS / MV SR – 6 materiálov
 Analýza potrieb mladých ľudí / PP2
 Kritériá pre posudzovanie kvality práce s mládežou (základom nového
nastavenia jej financovania) / PP2
 Analýza zapojenia verejných, súkromných a občianskych aktérov do
práce s mládežou / PP2
 Analýza spôsobov a foriem financovania práce s mládežou v iných
krajinách EÚ - možnosti a návrhy zmien vo financovaní práce s
mládežou v SR / PP2
 Analýza potrieb a očakávaní zo strany rodín s členom s mentálnym
postihnutím v oblasti sociálnych služieb a ich rodín - výstup zo zisťovania
potrieb ľudí s mentálnym postihnutím (detí i dospelých) a ich rodín v
oblasti sociálnych služieb / PP4
 Prípadová štúdia: Umením spolupráce s občianskym sektorom k
oživeniu verejných priestranstiev? / PP10
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o

Partner / hl. mesto Bratislava – 1 materiál
 Participáciou k živému námestiu - Koncepcia a plán využívania
Kamenného námestia a námestia SNP v hlavnom meste Bratislava

Poznámka: materiály detailne popisujeme v poznámke k merateľnému ukazovateľu
(viď kapitolu merateľné ukazovatele),
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detailný popis hlavných činností
podujatie – VI. stretnutie zástupcov pilotnej schémy
Hotel Jeleň, Námestie sv. Michala 1, Hlohovec
28.3.2019 – štvrtok
Šieste pracovné stretnutie zástupcov pilotnej schémy participatívnej tvorby verejných politík
sa konalo 28. marca 2019 v Hoteli Jeleň v Hlohovci. Ponúklo pohľad na stav pilotných
projektov, otvorilo diskusiu o formách a obsahu vzdelávania, ktoré otvára bránu cielenej
participatívnej tvorbe verejných politík. Fotografie z podujatia nájdete na našom facebooku
na tomto mieste.
PRVÝ BLOK – AKTUÁLNY STAV PILOTNÝCH PROJEKTOV / priebeh, výsledky a výstupy
08:30 – 09:00: registrácia, individuálne rozhovory
09:00 – 09:30: PREZENTAČNÝ PANEL 1 - moderuje Marcel Hofer
09:00 – 09:15: aktuálny stav pilotného projektu č.1: (PDF, 2 MB) Stratégia dlhodobej
starostlivosti – Asociácia na ochranu práv pacienta / MZ SR, MPSVR SR
09:15 – 09:30: aktuálny stav pilotného projektu č.3: (PDF, 526 kB) Krajská koncepcia
environmentálnej výchovy a vzdelávania a osvety v Trenčianskom kraji – regionálna úroveň –
Špirála / Trenčiansky samosprávny kraj
9:30 – 10:00: AKO ĎALEJ, ALEBO POKRAČOVANIE NP PARTI II.
BARBARA GINDLOVÁ, ÚSV ROS
- prezentácia nadstavbového návrhu a modelu aktivít / apríl 2020 – apríl 2023
- distribúcia skúseností z NP PARTI I. a budovanie kapacít v prostredí VS
- diskusia k predloženému návrhu
10:00 – 12:00: ČO BY SA NÁM ZIŠLO, ALEBO AKO NASTAVIŤ VZDELÁVACÍ PROGRAM KAJA
MIKOVÁ, PDCS
- prezentácia syláb novovznikajúceho programu vzdelávania
- workshop zameraný na koordinátorov participatívnych procesov a reálne potreby aktérov
participatívnej tvorby verejných politík
- diskusia k predloženému návrhu
12:00 – 13:00: obed
13:00 – 14:00: PREZENTAČNÝ PANEL 2 - moderuje Barbara Gindlová
13:00 – 13:15: aktuálny stav pilotného projektu č.4: Poskytovanie sociálnej pomoci ľuďom s
mentálnym postihnutím a ich rodinám – Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym
postihnutím / Bratislavský samosprávny kraj
13:15 – 13:30: aktuálny stav pilotného projektu č.2: (PDF, 401 kB) Participatívna realizácia
koncepcie rozvoja práce s mládežou – Rada mládeže Slovenska / MŠVVaŠ SR
13:30 – 13:45: aktuálny stav pilotného projektu č.5: (PDF, 1 MB) Od Levoče po Spišský hrad
– politiky medziobecnej spolupráce - klaster obcí Spiša: Spišský Hrhov, Doľany, Domaňovce,
Klčov, Nemešany, Baldovce, Buglovce a Centrum antropologických výskumov
13:45 – 14:00: aktuálny stav pilotného projektu č.6: (PDF, 3 MB) Mesto pre všetkých –
integračná stratégia – Centrum pre výskum etnicity a kultúry / mesto Svidník a OZ Dukla
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14:00 – 14:30: prestávka
14:30 – 15:30: PREZENTAČNÝ PANEL 3 - moderuje Daniel Klimovský
14:30 – 14:45: aktuálny stav pilotného projektu č.7: Stratégia nakladania s komunálnymi
odpadmi v meste Partizánske – oz Priatelia Zeme / mesto Partizánske
diskusia k príspevkom
14:45 – 15:00: aktuálny stav pilotného projektu č.8: Transparentnosť výkonu samosprávy a
otvorené dáta – oz Utópia / mesto Hlohovec
15:00 – 15:15: aktuálny stav pilotného projektu č.9: Návrh stratégie zabezpečenia
prístupnosti pre všetkých – Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska / mesto Nitra
15:15 – 15:30: aktuálny stav pilotného projektu č.12: Integrácia marginalizovaných skupín do
procesu tvorby verejných Rómsky inštitút / obec Lenartov
15:30 – 16:00: sumarizácia podnetov a záver pracovného stretnutia
16:00 – 17:00: individuálne diskusie a konzultácie k pilotnej schéme / pilotným projektom
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,
 finalizácia vybraných analytických činností, príprava a tvorba odborných expertíz
a podkladov pre informované rozhodnutia a tvorbu verejných politík,
 príprava špecializovaných podujatí – konferencie, informačné dni, exkurzie a iné.
zber dát z pilotnej schémy
pokračovanie analytických činností s dôrazom na zber dát (kvalitatívnych)
 zber a vyhodnocovanie dát za rok 2018,
 realizácia doplnkových pološtruktúrovaných rozhovorov s vybranými aktérmi na
jednotlivých pilotných projektoch,
 spracovávanie podkladov pre prípadové štúdie,
 spracovanie podkladov pre ďalšiu analytickú činnosť.
plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období pre PODA1:
 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 0
 Poznámka: viac informácií k podujatiam v kapitole Merateľné ukazovatele
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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:
 4.2. - pripomienkovanie návrhu stratégie Dlhodobej starostlivosti,
 5.2. - aktívna účasť na podujatí na Bôriku – „Participácia, moja láska.“,
 Odborná príprava na semináre k Dlhodobej starostlivosti plánované v Banskej Bystrici,
 7.2. - aktívna účasť na stretnutí pracovnej skupiny Dlhodobej starostlivosti na pôde
MPSVaR ,
 21.2. a 22.2. - aktívna účasť na seminároch k Dlhodobej starostlivosti v Banskej Bystrici,
 6.3. príprava na prac. stretnutie- rozdelenie úloh- pripomienkovanie stratégie LTC
pracovnou skupinou AOPP,
 7.3. – účasť na stretnutí pracovnej skupiny AOPP – rozdelenie úloh na pripomienkovaní
stratégie LTC,
 7.-12.3. pripomienkovanie vyhlášok: obmedzovanie kapacity v špeciálnom zariadení,
kilometrovné a paušál za uplatňovanie štandardu, indikačné kritériá pre
ošetrovateľstvo v ZSS, sestry v ZSS- počet a kvalifikácia, minimálna sieť DOS,
 11.3. a 12.3 - organizačné zabezpečenie seminárov v BA v hoteli Bivio
(zabezpečenie/oslovenie účastníkov, príprava programu, pozvánok),
 15.3. - konzultácia návrhov daných na pripomienkové konanie s členskými
organizáciami AOPP a s členmi pracovnej skupiny AOPP – Stratégia LTC,
 18.3. spracovanie pripomienok – návrhov na legislatívne zmeny v rámci dlhodobej
starostlivosti a oboznámenie,
 21.3. - aktívna účasť na seminári k dlhodobej starostlivosti a inkontinencii Belušské
Slatiny,
 22.3. Komentár pre ZdN k navrhovaným zmenám v zákone č. 578/2004 NR SR, ktorý
upravuje poskytovanie LTC,
 25.3. aktívna účasť na seminári v Bratislave v hoteli Bivio, - zadávanie pripomienok k
zákonu č. 578/2004 NR SR a ďalším výkonným normám do SLOVLEXhttps://www.slov-lex.sk/legislativne-rocesy/SK/LP/2019/154/pripomienky/zobraz,
 26.3. - aktívna účasť na seminári v hoteli Bivio,
 27.3. - príprava prezentácie pilotného projektu 1 na podujatie v Hlohovci - stretnutie
pilotných projektov,
 28.3. - podujatie v Hlohovci - VI stretnutie pilotných projektov ÚSV ROS.
Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období pre PP1:
 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 4
 Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 0
 Poznámka: viac informácií k podujatiam v kapitole Merateľné ukazovatele
o 21.02.2019 - Banská Bystrica / PP1, workshop – seminár, Stratégie dlhodobej
starostlivosti na Slovensku - odborná verejnosť
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o 22.02.2019 - Banská Bystrica / PP1, workshop – seminár, Stratégie dlhodobej
starostlivosti na Slovensku - laická verejnosť
o 25.03.2019 – Košice / PP1, workshop – seminár, Stratégie dlhodobej
starostlivosti na Slovensku - odborná verejnosť
o 26.03.2019 – Košice / PP1, workshop – seminár, Stratégie dlhodobej
starostlivosti na Slovensku - laická verejnosť
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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:
 Príprava na koordinačné stretnutia,
 Účasť na koordinačných stretnutiach,
 Práce na príprave návrhu zákona o mládeži a príprava dôvodovej správy k zákonu,
 Príprava analýzy zapojenia verejných, súkromných a občianskych aktérov do práce s
mládežou,
 Príprava analýzy financovania práce s mládežou v EÚ a na Slovensku.
 príprava záverečných výstupov - financovanie práce s mládežou,
 príprava stanoviska k návrhu zákona o podpore práce s mládežou.
 Príprava na koordinačné stretnutie (13.3.),
 Účasť na koordinačnom stretnutí (14.3.),
 Príprava podkladov k Analýze zapojenia verejných, súkromných a občianskych aktérov
do práce s mládežou,
 Príprava a aktívna účasť - VI. PRACOVNÉ stretnutie ZÁSTUPCOV PILOTNÝCH
PROJEKTOV – Hlohovec.
Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období pre PP2:
 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 0
 Poznámka: viac informácií k podujatiam v kapitole Merateľné ukazovatele



Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 4
Poznámka: viac informácií k materiálu v kapitole Merateľné ukazovatele
o Analýza potrieb mladých ľudí
o Kritériá pre posudzovanie kvality práce s mládežou (základom nového
nastavenia jej financovania)
o Analýza zapojenia verejných, súkromných a občianskych aktérov do práce
s mládežou
o Analýza spôsobov a foriem financovania práce s mládežou v iných krajinách EÚ
- možnosti a návrhy zmien vo financovaní práce s mládežou v SR
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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:
 Pripomienkovanie definície cieľového stavu krajského systému EVVO v TK do roku
2030,
 Príprava akčného plánu do roku 2021 v priorite č.2, konzultácie v skupine, spracovanie,
 Príprava pozvánky na konferenciu Krajskej koncepcie environmentálnej výchovy,
vzdelávania a osvety v Trenčianskom kraji,
 Pripomienkovanie návrhu Krajskej koncepcie EVVO v TK, rozpracovanie opatrení a
aktivít Akčného plánu, príprava kapitoly 1.3.1 Stav prírodného a životného prostredia
Trenčianskeho kraja,
 Krajská koncepcia environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety v Trenčianskom
kraji - Samospráva spracovanie Akčného plánu. Krajská koncepcia EVVO TSK na roky
2020 – 2021. Analýza zariadení v rámci kraja: materské školy, základné školy, základné
umelecké školy, centrá voľného času, sociálne zariadenia, informačné centrá obcí
a miest,
 Doplnenie a dopracovanie Strategickej časti Koncepcie: kapitoly II.6.1. Finančné zdroje;
spracovanie kapitoly 1.3.4. Analýza stavu EVVO v TK za podnikateľský sektor do
Koncepcie; spracovanie kapitoly II.6.2,
 Návrh akčného plánu do roku 2020 za podnikateľský sektor,
 Pripomienkovanie priorít krajskej koncepcie EVVO v TN kraji, spracovanie podkladov
pre príklady dobrej praxe strediska environmentálnej výchovy,
 Rokovanie na Úrade TSK, stretnutie s riaditeľom úradu a dohodnutie postupu
prerokovania návrhu KK EVVO TSK v štruktúrach úradu, porada tímu,
 Príprava návrhu Akčného plánu, vyhodnocovanie pripomienok k návrhu priorít a
opatrení, príprava konferencie, návrh programu, zoznam pozývaných, pozývanie,
 Úprava analytickej časti koncepcie, aktualizácia kapitoly Väzba koncepcie na legislatívu
a strategické dokumenty. Úprava analytickej časti koncepcie, aktualizácia kapitoly
Analýza stavu EVV na školách na území kraja,
 Príprava návrhu Akčného plánu, vyhodnocovanie pripomienok. Príprava návrhu
Akčného plánu, vyhodnocovanie pripomienok, úprava analytickej časti koncepcie,
aktualizácia kapitoly Analýza inštitúcií.
 Príprava konferencie, pozývanie účastníkov, príprava návrhu Akčného plánu,
vyhodnocovanie pripomienok,
 Stretnutia - príprava máp do návrhu KK EVVO TSK (R. Hauk), príprava konferencie (M.
Lamačková, D. Lišková),
 Úprava analytickej časti koncepcie, aktualizácia kapitoly Analýza stavu ENV povedomia
cieľových skupín,
 Pripomienkovanie návrhu Krajskej koncepcie EVVO v TK, rozpracovanie opatrení a
aktivít Akčného plánu, ukončenie a odovzdanie kapitoly 1.3.1 Stav prírodného a
životného prostredia Trenčianskeho kraja,
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Pripomienkovanie cieľového stavu krajského systému EVVO v TK do roku 2030.
Príprava akčného plánu do roku 2021 v priorite č.2,spracovanie, konzultácie v skupine.
Konzultácie a dopracovanie akčného plánu - priorita č.2. Pripomienkovanie dokumentu
Akčný plán do roku 2021,
Finálne úpravy návrhu Akčného plánu a rozposlanie expertnému tímu a účastníkom
konferencie. Hlohovec - účasť na stretnutí k NP,
Príprava na odbornú konferenciu - verejné prerokovanie návrhu Krajskej koncepcie
environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety v Trenčianskom kraji, ktorá sa
uskutoční 4.4.2019.

Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období pre PP3:
 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 0
 Poznámka: viac informácií k podujatiam v kapitole Merateľné ukazovatele



Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 0
Poznámka: viac informácií k materiálu v kapitole Merateľné ukazovatele
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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:
 Príprava a realizácia konferencie dňa 16.1.,
 Spracovanie dát a výstupov na potreby prezentácie na konferencii. Príprava prezentácií
na konferenciu,
 Pracovné stretnutie tímu expertov 18.1.,
 Organizačné zabezpečenie konferencie. Aktívna účasť na konferencii dňa 16.1.2019 na
pôde BSK,
 Pracovné stretnutie tímu expertov po konferencii a zhodnotenie konferencie,
 Spracovanie a interpretácia realizovaných prieskumov,
 22.2. Prezentovanie výstupov prieskumu pred predsedníctvom ZPMP v SR,
 Príprava na pracovné stretnutie a realizácia stretnutia dňa 22.2.,
 Prezentácia výstupov prieskumu pred predsedníctvom ZPMP v SR,
 Diskusia k interpretácii výstupov s expertmi, príprava na vystúpenie v Slovenskom
rozhlase.

Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období pre PP4:
 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 1
 Poznámka: viac informácií k podujatiu v kapitole Merateľné ukazovatele
o 16.01.2019 - Bratislava / PP4, Poskytovanie sociálnej pomoci ľuďom s
mentálnym postihnutím a ich rodinám na území Bratislavského
samosprávneho kraja



Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 1
Poznámka: viac informácií k materiálu v kapitole Merateľné ukazovatele
o Analýza potrieb a očakávaní zo strany rodín s členom s mentálnym
postihnutím v oblasti sociálnych služieb a ich rodín
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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:
 priebežné práce na výstupoch a príprava záverečnej konferencie bez zmluvného
vzťahu na strane CAV
 realizácia identifikovaných opatrení na strane obce Spišsský Hrhov
Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období pre PP5:
 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 0
 Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 0
 Poznámka: /
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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:
 Príprava na stretnutie, spracovanie poznámok k zaslaným materiálom bezdomovci,
ľudia v krízovej situácii - ako ich zapojiť, ako ich integrovať,
 Účasť na pracovnom stretnutí 6.2.2019 - 15:00 - 18:30 pracovné stretnutie - Mestský
úrad Svidník - Svidník, mesto pre všetkých - zapájanie zraniteľných skupín - námety a
návrhy pre prípravu a tvorbu integračnej stratégie v previazaní na ľudí bez domova,
 Príprava návrhov a podnetov pre zapojenie vybraných skupín zraniteľných osôb s
dôrazom na mladých a deti, ako aj synergie a spoluprácu s ostatnými skupinami,
 Štúdium a spoznámkovanie zaslaných materiálov ako podklad k pracovnému
stretnutiu (Participácia detí a mladých, E. Kriglerová),
 Aktívna účasť na stretnutí pracovnej skupiny zástupcov zraniteľných skupín v meste
Svidník a ich hostí za jednotlivé skupiny (mladí, seniori, Rómovi, Rusíni, zdravotne
postihnutí, ľudia bez domova atď.) so zameraním na tému participácie a integrácie
mladých ľudí a detí. Miesto: Svidník (termín 21.3.2019 od 15:00 – 18:30 hod.).
Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období pre PP6:
 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 2
 Poznámka: viac informácií k materiálu v kapitole Merateľné ukazovatele
o 06.02.2019 - Svidník / PP6, stretnutie pracovnej skupiny, zloženej zo
zástupcov a predstaviteľov zraniteľných skupín, téma: Ľudia v ťažkej životnej
situácii a ľudia bez domova
o 21.03.2019 – Svidník / PP6, stretnutie pracovnej skupiny, zloženej zo
zástupcov a predstaviteľov zraniteľných skupín, Detský domov a mladí ľudia
vo Svidníku



Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 0
Poznámka: viac informácií k materiálu v kapitole Merateľné ukazovatele
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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:
 Vyhodnocovanie dotazníkov z prieskumu medzi obyvateľmi mesta Partizánske o
nakladaní s odpadmi v meste, ktorého vyhodnotenie bude súčasťou Analýzy
nakladania s odpadmi v meste Partizánske,
 Príprava dokumentu Stratégia nakladania s komunálnymi odpadmi v meste
Partizánske,
 Príprava na stretnutie s tímom dňa 7.3.2019. Pracovné stretnutie tímu 7.3.2019.
Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období pre PP7:
 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 0
 Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 0
 Poznámka: /
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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:
 Pracovné stretnutie na ÚSV ROS k príprave záverečnej fázy projektu – odovzdávanie
výstupov, workshopy a konferencia,
 Pracovné stretnutie s analytikom ÚSV ROS a zástupcom Hlohoveckej samosprávy k
vzájomnej spolupráci medzi všetkými stranami zainteresovanými na projekte,
 Priebežné monitorovanie činností a aktivít projektu. Úpravy a doplnenia výstupov
z projektu,
 Konzultácie a úpravy grafickej podoby výstupov projektu,
 Redizajn stránky egov.hlohovec.sk pre publikovanie otvorených datasetov
 Priebežná aktualizácia nových a aktualizovaných datasetov
 Aktualizácia orientačnej mapy modulov pre ISS (informačný systém samosprávy)
 Príprava podkladov pre mestské zastupiteľstvo Hlohovec v previazaní na verejné
priestory a proces zavádzania participatívneho rozpočtu – projekty k realizácii
(15.2.2019) a realizácia krokov k realizácii projektov, ktoré prešli procesom
schvaľovania v rámci participatívneho rozpočtu

Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období pre PP8:
 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 0
 Poznámka: viac informácií k materiálu v kapitole Merateľné ukazovatele



Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 0
Poznámka: viac informácií k materiálu v kapitole Merateľné ukazovatele
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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:
 práce na stratégii – spracovávanie podkladov, písanie jednotlivých kapitol
 16/1/2019 účasť na moderovanej diskusii k monitoringu PP9 a PP04: zhodnotenie
výsledkov pilotných projektov č. 4 a č.9, identifikácia kladov a záporov participatívneho
spôsobu tvorby politík v rámci pilotných projektov
 úpravy a korektúry dokumentu Stratégia zabezpečenia prístupnosti pre všetkých
 5.9.2019 - účasť na konferencii Participácia – moja láska
 práca na stratégii – dopĺňanie kapitoly 3 Metodickej príručky a Kapitoly 3 stratégie
 pripomienkovanie prvej verzie celého materiálu
 príprava záverečnej konferencie k projektu PP09
Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období pre PP9:
 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 0
 Poznámka: viac informácií k materiálu v kapitole Merateľné ukazovatele



Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 0
Poznámka: viac informácií k materiálu v kapitole Merateľné ukazovatele

28

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:
 Tvorba odborného podkladu na tému: „Umenie / kultúra ako špecifické nástroje
participácie / metódy zapájania verejnosti do verejných politík a verejného života“ v
previazaní na projekt „Umenie Spolupráce (kód 18-362-03308)“, ktorý je podporený z
Fondu na podporu umenia,
 Tvorba publikácie "Participáciou k Živému námestiu - Koncepcia a plán využívania
Kamenného námestia a Námestia SNP v hlavnom meste Bratislava". Súčasťou bol zber
primárnych a sekundárnych dát, analýza procesov súvisiacich s participatívnym
procesom, ako aj príprava teoretickej časti publikácie, ktorá predmet výskumu zasadila
do širšieho kontextuálneho rámca. spracovanie podkladov z výstupov námestia SNP
a Kamenného námestia,
 Participačné stretnutia formulácia návrhov opatrení a riešení do námestí, prezentácia
riešení.
Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období pre PP10:
 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 0
 Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 1 za MV SR + 1 za hl.
mesto Bratislava
 Prípadová štúdia: Umením spolupráce s občianskym sektorom k
oživeniu verejných priestranstiev? / PP10
o Partner / hl. mesto Bratislava – 1 materiál
 Participáciou k živému námestiu - Koncepcia a plán využívania
Kamenného námestia a námestia SNP v hlavnom meste Bratislava

29

pilotný projekt č.11
názov: Trvalo udržateľná mobilita
spolupracujúce a partnerské organizácie:
Nadácia Ekopolis, mesto Banská Bystrica
opis činností za monitorovacie obdobie:
 príprava materiálov pre mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici
Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období pre PP11:
 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 0
 Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 0
 Poznámka: /
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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 organizácie záverečnej konferencie,
 Priebežná dokumentácia činnosti podujatí a aktivít k pilotnému projektu PP12
pilotných schém,
 Finálne úpravy a pripomienkovanie stratégie zamestnanosti pre obec Lenartov,
 Príprava výstupných analýz k pilotnému projektu PP12,
 4.3. - Pripomienkovanie stratégie rozvoja zamestnanosti rómskej komunity v obci
Lenartov,
 5.3. - Konzultácia s expertkou na sociálnu ekonomiku,
 6.3. - Telefonický rozhovor k príprave záverečnej konferencie s expertkou na grafické
práce,
 8.3. - Pracovné stretnutie so Zuzanou Kusou k plánovanej záverečnej konferencii,
 11.3. - Pracovné stretnutie s expertkou na grafické práce k doterajšej implementácii
projektu,
 11.3. - Pracovné stretnutie projektového tímu k výstupným analýzam projektu,
 14.3. - Pracovné stretnutie s OZ Vyrovnávanie šancí k plánovanej záverečnej
konferencii,
 15.3. - Telefonická konzultácia s riaditeľom EduRoma,
 20.3. - Pracovné stretnutie so starostkou obce Lenartov k téme bývania,
 27.3. - Príprava na pracovné stretnutie zástupcov PP k pilotnej schéme participatívnej
tvorby verejných politík,
 27.3. - Priebežná dokumentácia činnosti podujatí a aktivít k pilotnému projektu PP12
pilotných schém,
 28.3. - VI. Pracovné stretnutie zástupcov PP k pilotnej schéme participatívnej tvorby
verejných politík,
 29.3. - Prezentácia aktivít PP12 v diskusii Pod Lampu,
 29.3. - Pracovné stretnutie s expertkou na grafické práce k príprave pozvánok na
záverečnú konferenciu.
Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období pre PP12:
 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 0
 Poznámka: viac informácií k materiálu v kapitole Merateľné ukazovatele



Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 0
Poznámka: viac informácií k materiálu v kapitole Merateľné ukazovatele
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sprievodné aktivity k PODA 1


predstavujeme pilotné projekty – finalizácia príspevku do Newslettra za pilotný
projekt 1



realizácia doplnkových rozhovorov s aktérmi pilotných projektov – podpora zberu dát
II. / monitoring a hodnotenie pilotnej schémy, spracovávanie podkladov zo zaslaných
naratívnych správ, video zber dát



spracovanie informácií do výročnej monitorovacej správy za rok 2018 – spracovanie
podkladov za jednotlivé pilotné projekty a pilotnú schému, príprava podkladov
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PODA 2 / PODPORA ZAVÁDZANIA PARTICIPATÍVNEJ TVORBY
sumarizácia činností na pilotnej schéme za PODA 2


v monitorovacom období ďalej pokračovala a prebiehala metodická, výskumná
a analytická činnosť v rámci pracovných skupín:
 teoretické východiská participácie – Janka Plichtová / Anna Šestáková
 participácia a zapájanie zraniteľných skupín – Elena Kríglerová, Jarmila
Lajčáková, Jana Kadlečíková a Alena Chudžíková
 hodnotenie pilotnej schémy participatívnej tvorby verejných politík – Daniel
Klimovský (Poláková, Jacko, Šebová, Halienová, Malec, Hrabinová, Varíni)
 participácia a štátna správa – Bruno Konečný (Anna Šestáková, Zuzana
Réveszová, Mariana Mrva)
 participatívne rozpočty a samosprávy – Alexandra Hrabinová (Eliška Herinková,
Dominika Halienová, Barbara Gindlová, Alexandra Poláková, Bruno Konečný)
 participatívne rozpočty a školy – Dominika Halienová (Alexandra Hrabinová,
Barbara Gindlová)
 videozberdát IV. – databáza – Ján Gombala, Kristína Kollarovičová
 ekonomické prínosy participácie – Bruno Konečný, Veronika Ferčíková
 e-participácia / znalostná databáza – Tomáš Malec
 participácia a legislatívny rámec – K. Babiaková, I. Vozár, I. Figuli, P. Wilfing
 participácia a budovanie kapacít – Zora Paulíniová



spracovanie informácií za rok 2018 a PODA 2 pre výročnú monitorovaciu správu 2018
– spracovanie podkladov za jednotlivé pracovné skupiny, príprava podkladov



príprava a realizácia verejnej prezentácie z dosiahnutých výsledkov na podaktivite 2
– Participácia, moja láska! (5.2.2019, Hotel Bôrik, Bratislava)

Participácia, moja láska! – verejná prezentácia výsledkov z PODA 2
Dňa 5. februára sa na Bôriku konala prezentácia výstupov z analytických expedícií NP PARTI
na tému participácia.
ŠTRUKTÚRA PODUJATIA:
 OD 9:00 HOD DO 11:00 HOD – NEVEREJNÁ ČASŤ / ŠKOLENIE PRE VYBRANÝCH
PRIJÍMATEĽOV FINANČNEJ POMOCI Z OP EFEKTÍVNA VEREJNÁ SPRÁVA
 OD 11:00 HOD DO 17:00 HOD – VEREJNÁ ČASŤ / PREZENTÁCIE, PANELOVÉ DISKUSIE
A ROZHOVORY NA TÉMU PARTICIPÁCIA
NEVEREJNÁ ČASŤ
Neverejnú časť konferencie otvorila Skarlet Ondrejčáková / ÚSVROS a Michal Cenker
/OPEVS. Podujatie dostalo názov: DETSKÉ CHOROBY PARTICIPATÍVNEJ TVORBY VEREJNÝCH
POLITÍK, ALEBO TRÉNINGOVÉ NOKTURNO NA TÉMU AKO NASTAVIŤ A RIADIŤ KVALITNÝ
PARTICIPAČNÝ PROCES. Tréning a aktívna diskusia na tému ako nadizajnovať kvalitný
participatívny scenár, ako nastaviť kvalitný participačný proces, alebo ako maximalizovať
účinnosť participácie a výhody účasti verejnosti na tvorbe verejných politík? Školiaci blok
je postavený na prezentácii konkrétnych príkladov dobrej a zlej praxe, ktorú priniesla
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realizácia pilotnej schémy participatívnej tvorby verejných politík.
lektor: Daniel Klimovský, odborný expert NP PARTI
trvanie tréningu: 09:00 – 11:00 hod.
poznámka: registrácia nutná, tréning predstavoval neverejnú časť podujatia pre limitovaný
počet účastníkov - prijímateľov nenávratných finančných prostriedkov z operačného
programu Efektívna verejná správa, výzva: OBČIANSKA INFORMOVANOSŤ A PARTICIPÁCIA
VEREJNÁ ČASŤ
Verejnú časť konferencie oficiálne otvoril splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej
spoločnosti Martin Giertl, spolu s Barbarou Gindlovou, odbornou garantkou projektu NP Parti
a Romanom Hakenom, riaditeľom Centra pro komunitní práci, a členom Európskeho
hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV) v Bruseli.
 Prezentácia Romana Hakena, riaditeľa Centra pro komunitní práci, člen Európskeho
hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV) v Bruseli (PDF, 343 kB)
 Videozáznam z otvorenia podujatia
Nasledovali prezentácie na rozmanité témy, ktorým sa NP Parti vo svojej analytickej časti
venuje:
Úloha participácie v procese zefektívnenia verejnej správy
 Školenie
Daniela Klimovského a Tomáša Malca: Participácia verejnosti:
štandardizácia procesov (PDF, 6 MB)
 Štandardy účasti verejnosti-odporúčania pre dobrú prax (PDF, 665 kB)
 Analytický rámec pre plánovanie a hodnotenie projektov verejnej participácie (PDF,
830 kB)
 Ako merať kvalitu participatívnych procesov? (PDF, 2 MB)
 Videozáznam
Ako budovať kapacity vo verejnej správe?
 predstavenie procesu tvorby profilu absolventa pre vznikajúci vzdelávací program
a prezentácia zistení z výskumu, zameraného na typ vedomostí, zručností a postojov,
ktoré umožnia účastníkom vzdelávania byť aktívnymi nositeľmi, zadávateľmi či
koordinátormi procesov participatívnej tvorby verejných politík.
 Zora Paulíniová, nezávislá trénerka, facilitátorka, konzultantka a expertka NP PARTI
 Prezentácia Zory Paulíniovej: Vzdelávanie v oblasti participácie (PDF, 9 MB)
 Videozáznam
 Výstup Profil absolventa (PDF, 1 MB)
Detské choroby participatívnej tvorby verejných politík
 Čo nás naučila pilotná schéma, spojená s prezentáciou konkrétnych príkladov dobrej
a zlej praxe, ktorú priniesla realizácia pilotnej schémy participatívnej tvorby verejných
politík
 Daniel Klimovský, expert na municipálnu a medziobecnú politiku, docent na Katedre
politológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a expert NP PARTI
 Prezentácia Daniela Klimovského: Detské choroby participatívnej tvorby verejných
politík (PDF, 385 kB)
 Videozáznam
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Výstup Metodika priebežnej
procesov(PDF, 519 kB)

komunikácie

a

hodnotenia

participatívnych

Participácia na Slovensku 2018
 predstavenie výsledkov reprezentatívneho prieskumu postojov občanov Slovenskej
republiky, ktorý sa realizoval na vzorke 1200 respondentov koncom roka 2018, výskum
bol dizajnovaný tak, aby sa jeho sa výsledky dali porovnať s výsledkami minulých
prieskumov, realizovaných na Slovensku
 prezentácia nového Slovníka základných pojmov participácie občanov a verejnosti
v kontexte demokracie
 Jana Plichtová, sociálna psychologička, profesorka na Fakulte ekonomických a
sociálnych vied Univerzita Komenského v Bratislave a expertka NP PARTI
 Anna Šestáková, sociálna psychologička, výskumníčka, odborná asistentka na Fakulte
ekonomických a sociálnych vied Univerzita Komenského v Bratislave a expertka NP
PARTI
 Prezentácia Jany Plichtovej a Anny Šestákovej: Teoretické východiská participácie,
Reprezentatívny prieskum participácie (PDF, 6 MB)
 Videozáznam
 Výstup Metodika zberu dát - dotazník pre reprezentatívny prieskum postojov
občanov Slovenskej republiky (PDF, 799 kB)
Ľudia za záclonou
 panelová diskusia na tému zapájania zraniteľných skupín do tvorby verejných politík,
spojená s prezentáciou výskumu a výsledkov 12 prípadových štúdií zapájania mladých
ľudí, ľudí so zdravotným postihnutím, Rómov, cudzincov a seniorov do tvorby
verejných politík na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni
 Elena Gallová Kríglerová, Jarmila Lajčáková, Jana Kadlečíková a Alena
Chudžíková, výskumníčky Centra pre výskum etnicity a kultúry a expertky NP PARTI
 moderovala Barbara Gindlová
 Prezentácia Janky Kadlečíkovej: Participácia ľudí so zdravotným postihnutím (PDF,
790 kB)
 Prezentácia Jarmily Lajčákovej: Participácia rómskeho obyvateľstva (PDF, 2 MB)
 Prezentácia Eleny Gallovej Kríglerovej: Participácia detí a mladých na tvorbe
verejných politík na národnej a lokálnej úrovni (PDF, 862 kB)
 Videozáznam
Legislatíva a participácia
 prezentácia výstupov a zistení z analýzy existujúcich participatívnych nástrojov
v slovenskom legislatívnom rámci na všetkých úrovniach riadenia verejnej správy
s dôrazom na bariéry v súčasnej legislatíve, ktoré majú negatívny vplyv na mieru
participácie verejnosti na správe vecí verejných, riadená diskusia k návrhom
legislatívnych a aplikačných zmien, ktoré by mohli všeobecne a výrazným spôsobom
prispieť k efektívnejšej participácii – aplikačné ako aj legislatívne zmeny
 Kristína Babiaková, advokátka, spolupracovníčka VIA IURIS, expertka NP PARTI
 moderoval Bystrík Antalík, ÚSV ROS
 Prezentácia Kristíny Babiakovej: Právny rámec participácie (PDF, 287 kB)
 Videozáznam
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Výstupy:
o Analýza
participačných mechanizmov vo vybraných európskych
krajinách (PDF, 835 kB)
o Analýza existujúcich participatívnych nástrojov v slovenskom legislatívnom
rámci na všetkých úrovniach riadenia verejnej správy (4 úrovne) (PDF, 2 MB)
o Analýza bariér v súčasnej legislatíve, ktoré majú negatívny vplyv na mieru
participácie verejnosti na správe vecí verejných (PDF, 774 kB)

Ekonomické prínosy participácie
 riadený rozhovor o tom prečo sa ťažko merajú prínosy participácie, čo je možné
považovať za prínosy participácie v ekonomickom zmysle a ako ich merať, a hlavne
o zmene optiky vo vnímaní hodnoty procesu tvorby verejných politík, spojená s
prezentáciou modelu merania ekonomických prínosov participácie, model a princíp
fungovania metódy SROI / MERANIE návratnosťTi investícií v podobe sociálnych
prínosov
 Bruno Konečný, právnik, splnomocnenec pre mestské časti hl. mesta Bratislava
a expert NP PARTI
 Veronika Ferčíková, analytička a metodička na Analyticko – metodickej jednotke
verejnej správy MV SR a expertka NP PARTI
 moderoval Bohdan Smieška
 Prezentácia Veroniky Ferčíkovej a Bruna Konečného: Model SROI - Meranie
ekonomických benefitov participácie, prípadová štúdia Živé námestie (PDF, 2 MB)
 Videozáznam
 Výstupy:
o Prehľad ekonomických prínosov participácie (PDF, 799 kB)
o Prehľad modelov vyhodnocovania prínosov a ekonomickej efektívnosti
participácie (PDF, 886 kB)
Fotografie z podujatia sú dostupé na facebook stránke ÚSV ROS. Postupne pridáme
prezentácie z jednotlivých blokov spoločne s videozáznamom.
plnenie merateľných ukazovateľov
 v rámci monitorovacieho obdobia došlo na podaktivite 2 k realizácii 3 informačných
aktivít, ktoré započítavame do plnenia merateľného ukazovateľa P0589 - Počet
zrealizovaných informačných podujatí za ÚSV ROS / MV SR
o 16.01.2019 / Bratislava - panelová diskusia s aktérmi verejných politík PP4 a
PP9 zameraná na rôzne aspekty inklúzie a integrácie zraniteľných skupín na
lokálnej úrovni
o 05.02.2019 / Bratislava - informačný deň - Participácia, moja láska! prezentácia výstupov z analytických expedícií NP PARTI
o 06.02.2019 / Trenčín - workshop / Prvé spoločné školenie s koordinátormi parti
rozpočtov na stredných školách v Trenčianskom samosprávnom kraji


v rámci monitorovacieho obdobia došlo na podaktivite 2 k finalizácii 5 materiálov,
ktoré započítavame do plnenia merateľného ukazovateľa P0178 - Počet koncepčných,
analytických a metodických materiálov:
o Analytický rámec pre plánovanie a hodnotenie projektov verejnej participácie
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o Ako merať kvalitu participatívnych procesov?
o Výsledky reprezentatívneho prieskumu postojov občanov SR k participácii
o Nie je občan ako občan - metodika pre zavádzanie participácie do výučby ako
podporného mechanizmu pre zavádzanie participatívnych rozpočtov na
školách
o Vzdelávacie sylaby pre vzdelávací program zameraný na participatívnu tvorbu
verejných politík
Poznámka: materiály detailne popisujeme v poznámke k merateľnému ukazovateľu
(viď kapitolu merateľné ukazovatele),
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detailný opis činností v rozklade na pracovné skupiny a témy
teoretické východiská
 príprava obsahového zadania pre podujatie Participácia, moja láska! – verejná
prezentácia výstupov z PODA2 na úrovni prvých výsledkov z reprezentatívneho
prieskumu, ako aj analytického rámca pre plánovanie a hodnotenie projektov verejnej
participácie a metód ako merať kvalitu participatívnych procesov
 analýza dát reprezentatívneho prieskumu
 formulovanie cieľov pre pokračovanie NPP
 pripomienkovanie metodiky k zavádzaniu participatívnych rozpočtov na školách
v rámci pilotnej schémy Trenčianskeho samosprávneho kraja
 príprava tlačovej konferencie a verejného vystúpenia v rámci Týždňa otvoreného
vládnutia
 aktívna účasť na podujatí Participácia, moja láska! Týždeň otvoreného vládnutia.
 priebežné spracovavanie kvalitatívnych dát a spracovávanie hodnotiacej správy ku
Koncepcii mestského rozvoja pre zber dát III. (výstup bude odovzdaný v priebehu
apríla 2019 / A. Šestáková).
Participácia moja láska! / 5.2.2019 – verejná prezentácia výsledkov
Dňa 5.2.2019 – aktívna účasť a verejná prezentácia výsledkov v rámci podujatia Participácia
moja láska! V Hoteli Bôrik v Bratislave. Predstavenie výsledkov reprezentatívneho prieskumu
postojov občanov Slovenskej republiky, ktorý sa realizoval na vzorke 1200 respondentov
koncom roka 2018 v rámci bloku Participácia na Slovensku 2018. Prezentácia nového Slovníka
základných pojmov participácie občanov a verejnosti v kontexte demokracie.
Analytický rámec pre plánovanie a hodnotenie projektov verejnej participácie a Ako merať
kvalitu participatívnych procesov?
Praktické využitie spracovaných materiálov, zameraných na analytický rámec pre plánovanie
a hodnotenie projektov verejnej participácie a metód ako merať kvalitu participatívnych
procesov v rámci neverejného bloku Detské choroby participatívnej tvorby verejných politík
v rámci podujatia Participácia, moja láska! Neverejný blok sa realizoval ako tréning a aktívna
diskusia na tému ako nadizajnovať kvalitný participatívny scenár, ako nastaviť kvalitný
participačný proces, alebo ako maximalizovať účinnosť participácie a výhody účasti
verejnosti na tvorbe verejných politík? Tréning sa realizoval pre špeciálnu skupinu účastníkov
- prijímateľov nenávratných finančných prostriedkov z operačného programu Efektívna
verejná správa, výzva: OBČIANSKA INFORMOVANOSŤ A PARTICIPÁCIA. Počet účastníkov: 15
Spracované a vykazované materiály boli súčasne využité ako podklad pre spracovanie Syláb
pre vzdelávací program Participatívna tvorba verejných politík, realizovaných v rámci PODA 2
/ Budovanie kapacít.
Spôsoby a miera participácie verejnosti na tvorbe verejných politík
Priebežná analytická činnosť v previazaní na prípravu dokumentu Spôsoby a miera
participácie verejnosti na tvorbe verejných politík: ďalšia analýza dát z reprezentatívneho
prieskumu, analýza zdrojov informácií, kategorizácia voľných odpovedí, kódovanie zdrojov,
analýza dezinformačných zdrojov, formulácia hypotéz o kauzálnych vzťahoch medzi záujmom
o politiku, sledovaním médií a formami participácie, spolupráca so štatistikom pri testovaní
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modelov podmienok participácie, koncipovanie predbežných záverov reprezentatívneho
prieskumu, aktualizácia výsledkov prieskumu a ich spracovanie.
Prieskum verejnosti o participácii občanov SR: Veríme viac vláde, cirkvi, alebo univerzitám?
Dňa 11. marca 2019 v Umeleckej besede Slovenskej v Bratislave prebehla verejná prezentácia
výsledkov prieskumu verejnosti o participácii občanov v SR, ktorej predchádzala tlačová
konferencia. Výstupy z reprezentatívneho prieskumu slovenskej verejnosti k dôvere
a participácii sa tak stali vstupnou bránou k panelovej diskusii na tému: VERÍME VIAC VLÁDE,
CIRKVI ČI UNIVERZITÁM? Verejná panelová diskusia, ktorej cieľom bolo interpretovať
výsledky reprezentatívneho prieskumu, ako aj verejne diskutovať o tom, ako sa ľudia zapájajú
do verejných politík, ktoré faktory ich participáciu podporujú, ktoré ich skôr odrádzajú, či ako
dôverujú inštitúciám, otvorili autorky reprezentatívneho prieskumu p. prof. Jana Plichtová a
Anka Šestáková, ktoré diskutovali s p. Michalom Vašečkom a p. splnomocnencom Martinom
Giertlom. Zámerom panelu bol súčasne blok venovaný tomu, čo tieto výstupy znamenajú v
kontexte Iniciatívy pre otvorené vládnutie a prípravy pokračovania národného projektu
Participácia, ako aj prípravy akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2019
a 2020. Z tlačovej konferencie, ktorá prezentovala výsledky prieskumu čerpali portály:
www.sme.sk , www.glob.zoznam.sk , www.teraz.sk.
Zodpovedné expertky: Jana Plichtová a Anna Šestáková

Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období:
 Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 3
o Analytický rámec pre plánovanie a hodnotenie projektov verejnej
participácie
o Ako merať kvalitu participatívnych procesov?
o Výsledky reprezentatívneho prieskumu postojov občanov SR k participácii
 Poznámka: viac informácií k materiálu v kapitole Merateľné ukazovatele
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zber dát I. / zapájanie zraniteľných skupín
Participácia moja láska! / 5.2.2019 – verejná prezentácia výsledkov
 príprava panelovej diskusie pre podujatie Participácia, moja láska! – verejná
prezentácia výstupov z PODA 2,
 aktívna účasť Elena Gallová Kríglerová, Jarmila Lajčáková, Jana Kadlečíková výskumníčky Centra pre výskum etnicity a kultúry a expertky NP PARTI na podujatí
Participácia, moja láska! v rámci panelovej diskusie na tému zapájania zraniteľných
skupín do tvorby verejných politík, spojenej s prezentáciou výskumu a výsledkov 12
prípadových štúdií zapájania mladých ľudí s dôrazom na témy:
 participácia ľudí so zdravotným postihnutím
 participácia rómskeho obyvateľstva
 participácia detí a mladých na tvorbe verejných politík na národnej a lokálnej úrovni
 moderovala Barbara Gindlová
Publikácia Ľudia za záclonou
 v rámci monitorovacieho obdobia prebiehalo editovanie 12 prípadových štúdií (M.
Kollár) a spracovávanie samostatného sprievodného textu od Z. Fialovej do publikácie
 publikácia by mala predstaviť 12 prípadových štúdií, teoretické východiská a zistenia /
odporúčania z výskumu
Zodpovedné expertky: Elena Kríglerová, Jarmila Lajčáková, Alena Chudžíková, Jana
Kadlečíková
Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období:
 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 0
 Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 0
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zber dát II. / monitoring pilotnej schémy
Zber dát II. (monitoring pilotnej schémy)
 spracovanie odpočtov za pilotné projekt / časť podkladov pre výročnú monitorovaciu
správu
 priebežný zber a vyhodnocovanie dát z jednotlivých pilotných projektov
 15. január 2019 – pracovné stretnutie „zberačov a lovcov“ k cyklu ďalších
pološtruktúrovaných rozhovorov, ako aj metodike spracovania dát k príbehom
pilotných projektov participatívnej tvorby verejných politík (spracovala: A. Poláková,
D. Klimovský – október 2018)
Práca v teréne
 príprava a realizácia cyklu rozhovorov v teréne: vzhľadom na fakt, že sa pilotná schéma
ocitla v poslednej tretine svojej realizácie, rozhodli sme sa mesiac január 2018 venovať
cielenému zberu kvalitatívnych dát z jednotlivých pilotných projektov. Zber dát
prebieha formou riadených rozhovorov a organizovaných stretnutí s aktérmi tvorby
verejných politík, na ktorých dochádza k diskusii o zrealizovanom participačnom
procese, prínose a nástrahách zapájania verejnosti do tvorby verejnej politiky, stabilite
partnerstva, líderstve a dopade na komunitu, cieľovú skupinu, ktorej sa politika týka.
Stretnutia vedie Daniel Klimovský a jeho pracovná skupina.
Pilotné projekty/ Národná úroveň
 PP1/ Stratégia dlhodobej starostlivosti
o Partneri: ÚSV ROS, Asociácia na ochranu práv pacienta, MZ SR, MPSVR SR,
o Termín a miesto: 25.1.2019, Bratislava
 PP2 / Participatívna realizácia koncepcie rozvoja práce s mládežou
o Partneri: ÚSV ROS, Rada mládeže Slovenska, MŠVVaŠ SR
o Termín:
o 13.2.2019 (MŠVVSR), Bratislava
o 15.2.2019 (Rada mládeže Slovenska), Bratislava
Pilotné projekty/ Regionálna úroveň
 PP3 / Krajská koncepcia environmentálnej výchovy a vzdelávania a osvety v
Trenčianskom kraji
o Partneri: ÚSV ROS, občianske združenie Špirála, Trenčiansky samosprávny kraj
o Termín: 28.1.2019, Trenčín
 PP4 / Poskytovanie sociálnej pomoci ľuďom s mentálnym postihnutím a ich
rodinám
o Partneri: ÚSV ROS, Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím,
Bratislavský samosprávny kraj
o Termín: 16.1.2019, Bratislava
Pilotné projekty/ Mikroregionálna úroveň
 PP5 / Od Levoče po Spišský hrad – politiky medziobecnej spolupráce
o Partneri: ÚSV ROS, Centrum antropologických výskumov, klaster obcí Spiša
(Spišský Hrhov, Doľany, Domaňovce, Klčov, Nemešany, Baldovce, Buglovce)
o Termín: 14.1.2019, Veľký Krtíš
 PP6 / Mesto pre všetkých – integračná stratégia
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Partneri: ÚSV ROS, Centrum pre výskum etnicity a kultúry, mesto Svidník a
obce z OZ Dukla
o Termín: neuskutočnilo sa, Svidník / Bratislava
PP7 / Stratégia nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Partizánske
o Partneri: ÚSV ROS, občianske združenie Priatelia Zeme, mesto Partizánske
o Termín: 31.1.2019, Partizánske
o



Pilotné projekty/ Lokálna úroveň
 PP8 / Transparentnosť výkonu samosprávy a otvorené dáta
o Partneri: ÚSV ROS, občianske združenie Utópia, mesto Hlohovec
o Termín: 21.1.2019, Bratislava
 PP9 / Návrh stratégie zabezpečenia prístupnosti pre všetkých
o Partneri: ÚSV ROS, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, mesto Nitra
o Termín: 16.1.2019, Bratislava
 PP10 / Využívanie verejných priestorov a plôch na lokálnej úrovni
o Partneri: ÚSV ROS, Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI), hlavné
mesto Bratislava
o Termín: 17.1.2019, Bratislava
 PP11/ Trvalo udržateľná mobilita
o Partneri: ÚSV ROS, Nadácia Ekopolis, mesto Banská Bystrica
o Termín: 17.1.2019, Bratislava + 22.2.2019, Banská bystrica
 PP12/ Integrácia marginalizovaných skupín do procesu tvorby verejných politík
o Partneri: ÚSV ROS, Rómsky inštitút, obec Lenartov
o Termín: 22.1.2019, Lenartov + 25.1.2019, Bratislava
Spracovávanie „príbehov participatívnej tvorby verejných politík“, alebo ako vznikali
štúdie k pilotným projektom
 sumarizácia existujúcich dát (monitoring, správy, rozhovory, odpočty z pracovných
stretnutí k pilotnej schéme)
 individuálne spracovávanie príbehov z jednotlivých pilotných projektov na základe
jednotnej metodiky
 vyhodnotenie spracovaných štúdií – príbehov a vyhodnotenie kvality spracovania
 spracovanie špeciálneho usmernenia pre písanie „príbehov“ jednotlivých pilotných
projektov (marec 2019)
 rozpracovanie modelovej prípadovej štúdie D. Klimovským – na základe dát z
pilotného projektu č.11
 výsledkom bude dvanásť príbehov participatívnej tvorby verejných politík, ktoré budú
podkladom pre katalóg príkladov dobrej/zlej praxe a záverečnej analytiky – Analýza
pilotnej schémy
Zodpovední experti: Daniel Klimovský a jeho tím (Jakub Varíni, Tomáš Malec, Alexandra
Poláková, Terézia Šabová, Tomáš Jacko, Alexandra Hrabinová)
Participácia moja láska! / 5.2.2019 – verejná prezentácia výsledkov
 príprava obsahového zadania pre podujatie Participácia, moja láska! – verejná
prezentácia výstupov z PODA2
 aktívna účasť na podujatí:
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o neverejná časť / tréning pre prijímateľov NFP z OP EVS / príprava prezentácie
Participácia verejnosti: štandardizácia procesov + využitie e-nástrojov
v participatívnom procese (aktívna účasť v pozícii školiteľa: Daniel Klimovský
a Tomáš Malec)
o verejná časť / prezentácia – monitoring a hodnotenie priebežných výsledkov
pilotnej schémy v zmysle zavedených kritérií a aspektov hodnotenia pilotných
projektov s názvom Detské choroby participatívnej tvorby verejných politík,
alebo čo nám ukázali pilotné projekty? (aktívna účasť v pozícii vedúceho
pracovnej skupiny monitoring a hodnotenie pilotnej schémy: Daniel Klimovský)
Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období:
Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 0
 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 0
 Poznámka: /
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zber dát III. / monitoring a hodnotenie participačných procesov mimo pilotnej schémy
Do štruktúry podaktivity 2 sme zapracovali aj jedno voľné zadanie. Cieľom bolo vytvoriť
priestor pre nové témy a ďalšie interpretačné rámce výskumu, ktoré prinesie samotná
realizácia projektu. Témy výskumu:
1. monitoring a hodnotenie participačných procesov na úrovni štátnej správy,
2. monitoring a hodnotenie zavádzania participatívnych rozpočtov v prostredí územnej
samosprávy,
3. monitoring a hodnotenie zavádzania procesu participatívneho rozpočtovania v
ekosystéme stredných a základných škôl.

zber dát III. / hodnotenie participačných procesov na úrovni štátnej správy
 vzhľadom na skutočnosť, že Bruno Konečný ako vedúci pracovnej skupiny hodnotenie
procesov na úrovni štátnej správy sa stal po komunálnych voľbách 2018 od januára
splnomocnencom pre mestské časti hl. mesta Bratislava, miesto experta NP PARTI,
ktoré zastával ostalo neobsadené. Boli realizované kroky k vypísaniu výberového
konania na obsadenie pracovného miesta.
 vyhodnotenie Stratégie hospodárskej politiky Slovenskej republiky do roku 2030 čaká
na spracovanie ďalších prípadových štúdií,
 spracováva sa prípadová štúdia, ktorá monitorovala a hodnotili participatívny proces
tvorby Koncepcii mestského rozvoja a finalizuje sa prípadová štúdia Surovinová politike
SR do roku 2030
Spolupracujúci experti: Zuzana Réveszová, Anna Šestáková
Podporná expertná skupina: Alexandra Poláková, Daniel Klimovský
Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období:
 Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 0
 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 0
 Poznámka: /

zber dát III. / participatívne rozpočtovanie
Program výskumu participatívnych rozpočtov sa v monitorovacom období rozvinul do dvoch
samostatných tém a výskumných expedícií:
 participatívny rozpočet v prostredí samosprávy
 participatívny rozpočet v prostredí škôl
zber dát III. / participatívny rozpočet v prostredí samosprávy




zrealizovaný a spracovaný rozhovor s Lukášom Bulkom – vedúci Kancelárie pre
participáciu verejnosti MČ BNM (január 2019)
zrealizovaný a spracovaný rozhovor s Radom Kovácsom a Tomášom Székelym –
koordinátori procesu PR v Rožňave, členovia OZ Otvor dvor (február 2019)
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zrealizovaný a spracovaný rozhovor s Patrikom Ferjancom – autor občianskeho
projektu v Liptovskom Mikuláši (február 2019)
zrealizovaný a spracovaný rozhovor s Rudolfom Kusým – starosta MČ BNM (marec
2019)
zrealizovaný a spracovaný Rozhovor s Miroslavom Kollárom – primátor Hlohovca
(marec 2019)
zrealizovaný a spracovaný Rozhovor s Petrom Bročkom – primátor Trnavy (marec
2019)
zrealizovaný a spracovaný Rozhovor s Veronikou Majtánovou – súčasná koordinátorka
PR v Trnave (marec 2019)
zrealizovaný a spracovaný Rozhovor so Zuzanou Jamborovou – bývalá koordinátorka
PR v Trnave (marec 2019)
zrealizovaný a spracovaný Rozhovor so Lenkou Vančovou – referentka pre
dobrovoľníctvo v Trnave (marec 2019)
zrealizovaný a spracovaný Rozhovor s Ľubošom Korenčíkom – autor občianskeho
projektu v MČ BNM (marec 2019)
15. marca 2019 sme na konferencii Asociácie prednostov úradov miestnej samosprávy
(APÚMS) v Podbanskom prezentovali prvé priebežné zistenia z prebiehajúceho
výskumu participatívnych rozpočtov na úrovni slovenských samospráv a zavádzania
participatívnych rozpočtov na školách (Odborná konferencia APÚMS SR - 73
prednostov, 14 čestných členov, 21 hostí a iných účastníkov zo samosprávy)
príprava špecializovaného newslettra na tému participatívne rozpočty na základe
príspevku ku konferencii APUMS
komunikácia s Asociáciou ekonómov miestnej územnej samosprávy (p. Balážová)
k téme uvoľňovania finančných prostriedkov z verejných zdrojov v rámci
participatívneho rozpočtu na úrovni miest a obcí
diskusia o návrhoch softvérovej podpory pre zavádzanie participatívnych rozpočtov
v samospráve – aplikácia ako sprievodca procesom dovnútra samosprávy a navonok
k verejnosti

Poznámka: nahrávky z každého realizovaného rozhovoru sú súčasťou sprievodnej
dokumentácie, súčasne vznikajú prepisy nahrávok z vybraných rozhovorov a vybraných častí
rozhovorov, materiály sú podkladom k štúdiám a príručke o participatívnych rozpočtoch.
Zodpovedný expert: Alexandra Hrabinová s tímom Barbara Gindlová, Bruno Konečný,
Dominika Halienová, Alexandra Poláková Suchalová a Eliška Herinková
Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období:
 Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 0
 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 0
zber dát III. / participatívny rozpočet v prostredí škôl



zapracovanie konečných pripomienok do metodického materiálu pre pedagógov
stredných škôl „NIE JE ŠKOLA AKO ŠKOLA“, vytvorenie konečnej metodiky teoretickej
časti, preklad a doplnenie praktickej časti participatívneho rozpočtu
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realizácia druhého školenia koordinátorov a riaditeľov šestnástich prihlásených
stredných škôl 06.02.2019
od 15.02.2019 bolo zazmluvnených 16 koordinátorov participatívneho rozpočtu na
strednej škole
hranie spoločenskej hry o participatívnom rozpočte na prihlásených stredných školách
priebeh procesu školského participatívneho rozpočtu na školách (realizácia fáz
teoretickej časti, praktickej časti - príprava, navrhovanie, schvaľovanie, kampaň,
hlasovanie, výsledky a realizácia)
prezentácia zavádzania participatívneho rozpočtu v prostredí škôl a pilotného ročníka
na konferencií Asociácie prednostov mestských úradov v Podbanskom 15.03.2019
účasť adpotívnych rodičov na vybraných častiach realizácie participatívneho rozpočtu
na stredných školách
spätná väzba od škôl v podobe denníkov za každú skončenú časť v priebehu
participatívneho procesu
zverejňovanie aktuálnych informácií na webovej stránke USV SR ROS a na webovej
stránke NP Parti
diskusia o návrhoch softvérovej podpory pre zavádzanie participatívnych rozpočtov na
školách – aplikácia ako sprievodca procesom pre koordinátorov PR na škole so
zapracovaním metodických materiálov vo výuke

poznámka: dokumentácia v prílohe
Zodpovedný expert: Dominika Halienová s tímom Barbara Gindlová, Alexandra Hrabinová,
Jana F. Kuzmová, Danka Gavalierová, Eva Žernovičová + zástupcovia 16 škôl
Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období:
 Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 1
o Názov dokumentu: Nie je občan ako občan - metodika pre zavádzanie
participácie do výučby ako podporného mechanizmu pre zavádzanie
participatívnych rozpočtov na školách
 Poznámka: viac informácií k materiálu v kapitole Merateľné ukazovatele



Počet zrealizovaných informačných podujatí: 1
o Termín realizácie: 6.2.2019, Trenčín
Poznámka: viac informácií k materiálu v kapitole Merateľné ukazovatele
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zber dát IV. / videozber dát
Záznam dát formou videozáznamov/videovizitiek k vybraným pilotným projektom a
spracovanie a zálohovanie dát úprava pre nahranie na server youtube.com. Samostatný blok
predstavoval video zber dát zo záverečných konferencií k jednotlivým pilotným projektom
(napr. PP4 / 16.1.2019, Bratislava), verejnej prezentácie výstupov z podaktivity 2 Participácia,
moja láska!, ktorá sa konala 5.2.2019 v Bratislave, ako aj VI. stretnutie k pilotnej schéme v
Hlohovci (28.3.2019). Nahrávky predstavuje zdroj dát pre analytickú činnosť, zdroj dát pre
publikácie a databázu panelových diskusií, ktoré komunikujú potrebu participácie
a otvoreného vládnutia.
Zodpovední experti: Ján Gombala a Kristína Kollarovičová
Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období:
 Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 0
 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 0

ekonomické prínosy participácie
Participácia moja láska! / 5.2.2019 – verejná prezentácia výsledkov
 príprava na verejnú prezentáciu výstupov z PODA 2
 účasť na podujatí formou riadeného rozhovoru o tom prečo sa ťažko merajú prínosy
participácie, čo je možné považovať za prínosy participácie v ekonomickom zmysle a
ako ich merať, a hlavne o zmene optiky vo vnímaní hodnoty procesu tvorby verejných
politík, spojená s prezentáciou modelu merania ekonomických prínosov participácie,
model a princíp fungovania metódy SROI / MERANIE návratnosť investícií v podobe
sociálnych prínosov (účasť: Bruno Konečný, právnik, splnomocnenec pre mestské časti
hl. mesta Bratislava a expert NP PARTI a Veronika Ferčíková, analytička a metodička
na Analyticko – metodickej jednotke verejnej správy MV SR a expertka NP PARTI).
Panel moderoval Bohdan Smieška.
 vzhľadom na skutočnosť, že Bruno Konečný sa stal po komunálnych voľbách 2018 od
januára splnomocnencom pre mestské časti hl. mesta Bratislava, miesto experta NP
PARTI, ktoré zastával ostalo neobsadené. Boli realizované kroky k vypísaniu
výberového konania na obsadenie pracovného miesta.
Zodpovední experti: Veronika Ferčíková
Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období:
 Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 0
 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 0
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on – line nástroje na podporu participatívnych procesov
e-Participácia
 príprava podkladov pre neverejnú časť podujatia Participácia, moja láska!, realizovanú
ako tréning Ako nastaviť participatívny proces v previazaní na využitie elektronických
nástrojov na podporu participácie
Webové sídlo: participacia.eu
V súčasnosti web stále podlieha funkčným a vizuálnym úpravám, pričom je však už verejnej
dostupný. V priebehu roka bude doplnený o znalostnú databázu, ktorá bude obsahovať
v podstate všetky údaje, dokumenty a výstupy týkajúce sa NP PARTI. V súčasnej dobe prebieha
diskusia s expertmi o podobe znalostnej databázy.
Webové sídlo bude slúžiť najmä ako vstupná brána do prostredia NP PARTI formou, ktorá bude
pochopiteľná najmä pre bežného občana, ale aj pre experta verejnej správy.
Zodpovední experti: Tomáš Malec
Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období:
 Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 0
 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 0
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legislatívny a právny rámec
Participácia moja láska! / 5.2.2019 – verejná prezentácia výsledkov
 príprava na verejnú prezentáciu výstupov z PODA 2
 aktívna účasť na podujatí formou riadeného rozhovoru prezentácia výstupov a zistení
z analýzy existujúcich participatívnych nástrojov v slovenskom legislatívnom rámci na
všetkých úrovniach riadenia verejnej správy s dôrazom na bariéry v súčasnej
legislatíve, ktoré majú negatívny vplyv na mieru participácie verejnosti na správe vecí
verejných, riadená diskusia k návrhom legislatívnych a aplikačných zmien, ktoré by
mohli všeobecne a výrazným spôsobom prispieť k efektívnejšej participácii – aplikačné
ako aj legislatívne zmeny
 za pracovnú skupinu – legislatíva a právny rámec vystúpila Kristína
Babiaková, advokátka, spolupracovníčka VIA IURIS, expertka NP PARTI. Diskusiu
moderoval Bystrík Antalík, ÚSV ROS.
Ďalšia analytická činnosť
 analytická činnosť zameraná na hodnotenie realizácie pilotných projektov, ich
priebehu a výsledkov pre predloženie návrhov na právne a legislatívne zmeny,
vyvolané realizáciou pilotných projektov (na všetkých relevantných úrovniach) a
analýza podobných, alebo iných prebiehajúcich prípadov participácie.
 na základe Analýza existujúcich participatívnych nástrojov v slovenskom legislatívnom
rámci na všetkých úrovniach riadenia verejnej správy, Analýza bariér v súčasnej
legislatíve, ktoré majú negatívny vplyv na mieru participácie verejnosti na správe vecí
verejných a Analýzy reálne prebiehajúcich procesov v rámci pilotnej schémy z pohľadu
legislatívy a právnej praxe, boli identifikované zásadné zmeny, ktoré by mohli
všeobecne a výrazným spôsobom prispieť k efektívnejšej participácii – aplikačné ako aj
legislatívne.
 Ide o zmeny, ktoré ovplyvnia viacero procesov participácie:
 Prístup k informáciám
 Petície
 Realizácia volebného práva
 Združovanie občanov
 Participácia na tvorbe všeobecne záväzných právnych predpisov
 Participácia na tvorbe nelegislatívnych aktov prijímaných orgánmi verejnej správy
 Participácia na tvorbe nelegislatívnych aktov prijímaných orgánmi územnej
samosprávy
Súčasne boli identifikované návrhy na zmenu, ktoré výrazne neovplyvňujú celkový systém
participácie na tvorbe verejných politík:
 Participácia pri posudzovaní vplyvov na životné prostredie
 Participácia na ochrane lesov
 Participácia verejnosti v zmysle zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší
 Participácia verejnosti na ochrane pred povodňami
 Participácia v územnom a stavebnom konaní
 Participácia na ochrane pred hlukom
 Participácia verejnosti na živote v obci
 Participácia na živote vyšších územných celkov
 Participácia na sociálnych službách
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Participácia na tvorbe nelegislatívnych aktov prijímaných orgánmi verejnej správy
Metodika a inštitucionálny rámec tvorby verejných stratégií (predložil podpredseda vlády pre
investície a informatizáciu). Materiál zjednocujúcim spôsobom stanovuje proces koncipovania
a realizácie strategických dokumentov ústredných orgánov štátnej správy SR, resp. vlády SR, a
to od identifikácie potreby tvorby stratégie až po jej prípravu k schváleniu a implementácii.
Metodika uvádza presné postupy a konkrétne aktivity pri tvorbe jednotlivých segmentov
strategického dokumentu. Zároveň jasne definuje metódy riadenia a plánovania celého
procesu vypracovania stratégie, ako aj úlohy pre jednotlivých aktérov a zodpovedných
gestorov.
Hoci materiál má upravovať postupy a metodiky na tvorbu strategického dokumentu, úplne v
ňom absentuje časť týkajúca sa zapájania verejnosti, odborníkov či zástupcov verejnej moci
do tvorby daného dokumentu. Metodika skôr technickým popisom, ako verejnú politiku
vytvárať najmä obsahovo, ale neobsahuje konkrétne návody ako a kedy zapájať
zainteresovanú verejnosť do jej tvorby. Navrhujeme danú metodiku doplniť o časť, ktorá sa
bude venovať postupu a metodikám zapájania verejnosti do tvorby strategických
dokumentov.
Z opatrení uvedených v samotnej metodike vyplýva, že je potrebné zaviesť
 záväznú metodiku pre prípravu, tvorbu a implementáciu strategických dokumentov
(stanoviť všeobecné princípy a hlavné postupy pre vypracovanie strategických
dokumentov rezortov, resp. vlády SR).
 účinný mechanizmus (stanoviť pravidlá) aplikácie základných metodických nástrojov,
resp. manuálov na vypracovanie strategických dokumentov.
 komplexný nadrezortný systém hierarchizácie a kategorizácie strategických
dokumentov.
 jednotný spôsob vypracovania strategických dokumentov na rovnakej úrovni z
hľadiska systému hierarchizácie a kategorizácie a vymedziť určujúci základný rámec
schvaľovania podľa závažnosti riešenej spoločenskej oblasti (zákon, nariadenie vlády
SR, uznesenie vlády SR, atď).
 prepojenie rezortných informačných systémov.
 systematické školenia a kvalifikačné vzdelávania príslušného personálu (odborníkov
špecialistov na prípravu, tvorbu a implementáciu strategických dokumentov).
Nová expertka v pracovnom tíme
 od 1. februára 2019 sa súčasťou pracovného tímu stala Ujjobbágyová Zuzana.
Zodpovední experti: Kristína Babiaková, Imrich Vozár, Ujjobbágyová Zuzana
Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období:
 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 0
 Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 0
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profil absolventa
Dňa 18. januára 2019 sa konalo stretnutie s Karolínou Mikovou ako zástupkyňou dodávateľa,
ktorý zabezpečí spracovanie novovznikajúceho vzdelávacieho programu. V decembri 2018
prebehlo vyhodnotenie prieskumu trhu – zákazky s nízkou hodnotou na predmet: Tvorba
vzdelávacieho programu, ako aj spracovanie návrhu zmluvy o poskytnutí služieb č. 3. V mesiaci
Január 2019 došlo k podpisu zmluvy s PDCS v zastúpení p. Zemanovej. V rámci stretnutia sa
dohodli sa termíny a mechanizmus spolupráce na tvorbe vzdelávacieho programu.





8. marec 2019: dodanie návrhu syláb a architektúry vzdelávacieho programu
marec 2019: interné a externé pripomienkovanie syláb a architektúry vzdelávacieho
programu
28. marec 2019: pripomienkovanie na verejnom stretnutí v Hlohovci (VI. pracovné
stretnutie k pilotnej schéme) formou interaktívneho workshopu s účastníkmi
prebehlo odovzdanie existujúcich výstupov z NP PARTI

Zodpovedná expertka: PDCS / Dušan Ondrušek a Kaja Miková
Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období:
 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 0
 Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 1
o názov: VZDELÁVACIE SYLABY PRE VZDELÁVACÍ PROGRAM ZAMERANÝ NA
PARTICIPATÍVNU TVORBU VEREJNÝCH POLITÍK
 Poznámka: viac informácií k materiálu v kapitole Merateľné ukazovatele
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PODPORNÉ A PRIEREZOVÉ ČINNOSTI
newsletter NP PARTI
V rámci sekcie Newslettra NP PARTI boli vypublikované dva články:
Štandardy účasti verejnosti - odporúčania pre dobrú prax
 na vytváraní verejných politík, stratégií, plánov, koncepcií, ale aj zákonov a právnych
predpisov sa čoraz viac zúčastňuje verejnosť. Ak sa účasť verejnosti uskutoční v čo
najvyššej kvalite, môže verejnosť, politické orgány a administratívne orgány profitovať
z prínosov týchto procesov. Výskum participatívnej tvorby verejných politík, ktorý
prebieha v rámci NP PARTI, nás veľa naučil a súčasne odhalil rôzne “detské choroby”
zavádzania participácie do praxe prípravy a tvorby verejných politík. Úspešný
participačný proces a zapojenie verejnosti vyžaduje, aby sa jednotlivé fázy a procesy
zvážili vo vzájomných súvislostiach a v previazaní na zadefinovaný cieľ. Všetko začína
pri jasnom zadefinovaní cieľov, princípov a zrozumiteľnom vymedzení a uchopení
pojmov, ktoré participatívna tvorba verejných politík, používa. Použitie konkrétnych
postupov a metód závisí od sociálnych a spoločenských podmienok, od aktuálnej
situácie, od miery dôvery, ktorej sa tešia konkrétni zástupcovia štátnej správy,
samosprávnych krajov, alebo miest a obcí, ako aj od sociálneho, či kultúrneho kapitálu,
ktorým verejnosť disponuje. Ďalším dôležitým bodom úspešného participatívneho
procesu je proces vzájomného budovania kapacít. Nielen na strane verejnosti, ale aj
na strane subjektov verejnej správy, ktoré participatívny proces verejnej politiky
plánujú, spúšťajú, realizujú, či hodnotia. V našom novom Newslettra NP PARTI vám
ponúkame Štandardy participácie, ktoré boli vypracované rakúskou medzirezortnou
pracovnou skupinou za účasti záujmových skupín, mimovládnych organizácií a
externých odborníkov a schválené Radou ministrov Spolkovej republiky Rakúska dňa
2. júla 2008.
 vypublikované 20. februára 2019
Participatívny rozpočet a jeho uplatnenie v samospráve
príspevok bol spracovaný ako podklad pre verejnú prezentáciu činnosti Úradu
splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti v oblasti participatívnych
rozpočtov na Snem Asociácie prednostov úradov miestnej samosprávy SR a Odbornú
konferenciu APÚMS SR v marci 2019 (13. – 15. marca 2019, Podbanské). Príspevok
zrozumiteľne odkrýva dve hlavné témy: participatívny rozpočet a Slovensko
a Participatívny rozpočet ako téma Úradu splnomocnenenca vlády SR pre rozvoj
občianskej spoločnosti.
 vypublikované 4. marca 2019


Súčasne sa pripravoval materiál k ďalším Newslletru.
Zodpovední experti: Barbara Gindlová a jej tím (Alexandra Hrabinová, Dominika Halienová,
Tomáš Malec, Lucia Bernátová, Jakub Varíni, Bruno Konečný, Jana Gažúrová, Alexandra
Poláková a ďalší)
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katalóg k PODA 1
 finalizácia príspevkov a dokončovanie príspevku za PP1
Zodpovední experti: Barbara Gindlová a jej tím (Alexandra Hrabinová, Dominika Halienová,
Tomáš Malec, Lucia Bernátová, Jakub Varíni, Bruno Konečný, Jana Gažúrová, Alexandra
Poláková)
katalóg PODA 2
 príprava rozhovorov s expertmi PODA 2 (nové pracovné tímy) a finalizácia otvorených
materiálov pre katalóg k podaktivte 2, pripomienkovanie rozhovorov, aktualizácia
a editovanie existujúceho materiálu expertom Bohdanom Smieškom
Zodpovedná expertka: Barbara Gindlová a poverení experti

prezentácia národného projektu a jeho priebežných výsledkov a výstupov na podujatiach
organizovaných tretími stranami







15. februára 2019 sme pri príležitosti spustenia nového národného projektu ÚSV ROS
s názvom VÝSKUM MNO vo Vedeckom parku UK v Bratislave, prezentovali možné
synergie, prieniky a spoluprácu s národným projektom Participácia
11. marca 2019 v Umeleckej besede Slovenskej v Bratislave prebehla verejná
prezentácia výsledkov prieskumu verejnosti o participácii občanov v SR s názvom
VERÍME VIAC VLÁDE, CIRKVI ČI UNIVERZITÁM?, ktorej predchádzala tlačová
konferencia v rámci Týždňa otvoreného vládnutia
14. marca 2019 sa v Umeleckej besede Slovenskej v rámci Týždňa otvoreného
vládnutia konalo verejné podujatie s názvom NIEČO NA TEJ PARTICIPÁCII JE! zamerané
na tému budovania kapacít pre proces participatívnej tvorby verejných politík, spojené
s diskusiou o možnostiach podpory participácie a možnostiach pokračovania projektu
15. marca 2019 sme na konferencii Asociácie prednostov úradov miestnej samosprávy
(APÚMS) v Podbanskom prezentovali prvé priebežné zistenia z prebiehajúceho
výskumu participatívnych rozpočtov na úrovni slovenských samospráv a zavádzania
participatívnych rozpočtov na školách

Plnenie ukazovateľov naplnených v monitorovacom období:
 Počet zrealizovaných informačných podujatí: 0
 Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov: 0

Celková podporná dokumentácia k odpočtu ukazovateľov za monitorovacie obdobie– viď.
prílohu PODAKTIVITA 1 + PODAKTIVITA 2 + PODPORNÉ A PRIEREZOVÉ ČINNOSTI
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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 – 12 materiálov
o z toho 11 na strane MV SR (z toho 6 v rámci PODA 1 a 5 v rámci PODA 2)
o z toho 1 na strane partnera – Bratislava hl. mesto
 P0589 - Počet zrealizovaných informačných aktivít – 11 podujatí
o z toho 8 v rámci PODA 1
o z toho 3 podujatia v rámci PODA 2
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popis k plneniu vybraných ukazovateľov
P0178 - Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov
odpočítavaný materiál 1: ANALÝZA POTRIEB MLADÝCH ĽUDÍ
zaradenie: podaktivita 1, pilotný projekt 2
priradenie ukazovateľa: odpočítané na strane MV SR / ÚSV ROS
autor: Mgr. Katarína Čavojská, PhD.
stručný opis: Materiál sa zaoberá potrebami mládeže, tak ako ich generujú súčasné socioekonomické a politické podmienky na Slovensku. Cieľom textu je vymedziť a analyzovať
kategóriu mládeže a jej potrieb v slovenských podmienkach vo vzťahu k vybraným politikám
mládeže. Analýza je rozdelená na 4 časti. V úvode analýzy sa zameriavame na problém
definovania mladosti a mládeže ako generačnej skupiny a sociálnej kategórie, následne
prezentujeme popis demografických charakteristík a dostupných sociálnych výskumov, ktoré
popisujú rozličné aspekty života mladých ľudí na Slovensku. V tretej časti sa sústreďujeme na
definíciu potrieb a predovšetkým vymedzenie spektra univerzálnych potrieb mladých ľudí.
V závere formulujeme odporúčania vo vzťahu k politikám mládeže v záujme reflektovania
potrieb mládeže na Slovensku.
štruktúra dokumentu:
 Obsah
 Abstrakt
 Kľúčové slová
 Úvod
 Potreby mládeže – súčasný stav
 Definícia mladosti
 Posuny a premeny tranzícií medzi detstvom, mladosťou a dospelosťou
 Charakteristika slovenskej mládeže
 Potreby mládeže
 Závery a odporúčania
 Zoznam použitej literatúry
 Zoznam skratiek
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odpočítavaný materiál 2: KRITÉRIÁ PRE POSUDZOVANIE KVALITY PRÁCE S MLÁDEŽOU
zaradenie: podaktivita 1, pilotný projekt 2
priradenie ukazovateľa: odpočítané na strane MV SR / ÚSV ROS
autori: Mgr. Katarína Čavojská, PhD., Mgr. Michal Považan, PhD., Mgr. Ester Tillová, M. A.
stručný opis: Materiál sa zaoberá kritériami kvality a hodnotením týchto kritérií v oblasti práce
s mládežou poskytovanou v prostredí mládežníckych organizácií. Cieľom predkladaného textu
je popísať a vyhodnotiť aktuálny stav v oblasti hodnotenia kvality práce s mládežou ako
aj predstaviť iný spôsob jej hodnotenia a to tak na národnej ako aj lokálnej úrovni.
Predkladaný text je rozdelený na tri kapitoly. Prvá kapitola približuje kritériá pre posudzovanie
kvality práce s mládežou, osobitne s dôrazom ich relevantnosti pre prostredie mládežníckych
organizácií pôsobiacich na Slovensku. Druhá kapitola predstavuje návrh nového znenia kritérií
pre program PODPORA v rámci programov pre mládež MŠVVaŠ SR. Súčasťou kapitoly je aj
návrh na inováciu procesov hodnotenia s cieľom zvýšenia jeho efektivity a transparentnosti.
Tretia kapitola je venovaná návrhu kritérií pre podporu mládežníckych organizácii na úrovni
miestnej samosprávy.
štruktúra dokumentu:
 Abstrakt
 Kľúčová slová
 Úvod
 Obsah
 Kritériá pre posudzovanie kvality práce s mládežou
 Vybrané systémy hodnotenia kvality s potenciálom uplatnenia v oblasti práce s
mládežou
 Meranie kvality práce s mládežou v mládežníckych organizáciách (prípadová štúdia)
 Návrh nového znenia kritérií PODPORY mládežníckych organizácií v Programoch pre
mládež
 Východisková situácia (stav v rokoch 2014 - 2017)
 Proces aktualizácie kritérií programu PODPORA
 Nový návrh kritérií pre programu PODPORA
 Návrh úpravy procesu akreditácie pre program PODPORA
 Návrh znenia kritérií podpory mládežníckych organizácií zo strany samosprávy
 Východisková situácia na samosprávnej úrovni
 Východisková situácia v programe KOMUNITA mladých pre samosprávnu úroveň
 Uspôsobenie návrh kritérií pre podporu mládežníckych organizácií na národnej úrovni
pre miestnu a regionálnu úroveň
 Návrh procesu rozdeľovania dotácií
 Zoznam použitej literatúry
 Zoznam príloh
 Zoznam skratiek
 Slovník
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odpočítavaný materiál 3: ANALÝZA ZAPOJENIA VEREJNÝCH, SÚKROMNÝCH A OBČIANSKYCH
AKTÉROV DO PRÁCE S MLÁDEŽOU
zaradenie: podaktivita 1, pilotný projekt 2
priradenie ukazovateľa: odpočítané na strane MV SR / ÚSV ROS
autori: Katarína Čavojská, Michaela Besedová, Michal Považan, Ján Marušinec
stručný opis: materiál sa venuje analýze zapojenia verejných, súkromných a občianskych
aktérov do práce s mládežou. Jeho hlavným cieľom je poukázať na komplementaritu
existujúceho systému na jednej strane a na druhej strane na skutočnosť, že všetky tri zložky
žijú vo veľkej miere oddelene od seba a teda sa stráca synergický efekt ich aktivít.
Analýza je rozdelená do troch základných častí venujúcim sa štátnemu sektoru,
samosprávnemu sektoru, občianskemu a súkromnému sektoru a zhrnutiu zistení.
Základným konceptom pre celú analýzu je pojednávanie o práci s mládežou
štruktúra dokumentu:













Abstrakt
Úvod
Obsah
Práca s mládežou
Analýza zapojenia občianskeho resp. súkromného sektora do práce s mládežou
Práca s mládežou v štátnom sektore
Práca s mládežou v pôsobnosti územnej samosprávy
Práca s mládežou v občianskom a súkromnom sektore
Trendy a výzvy v oblasti práce s mládežou
Záver
Zoznam použitej literatúry
Zoznam skratiek
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odpočítavaný materiál 4: ANALÝZA SPÔSOBOV A FORIEM FINANCOVANIA PRÁCE S MLÁDEŽOU
VO VYBRANÝCH KRAJINÁCH EURÓPSKEJ ÚNIE A NA SLOVENSKU
zaradenie: podaktivita 1, pilotný projekt 2
priradenie ukazovateľa: odpočítané na strane MV SR / ÚSV ROS
autori: Michaela Besedová, M.A
stručný opis: Materiál sa venuje spôsobom financovania práce s mládežou vo vybraných
štátoch Európskej únie a na Slovensku. Cieľom tohto dokumentu je predstaviť a priblížiť formy
financovania mládežníckych politík a práce s mládežou, ktorá je jej neoddeliteľnou súčasťou v
Nemecku, Taliansku, Veľkej Británii, Českej republike a na Slovensku, ako aj predložiť návrh na
zefektívnenie financovania práce s mládežou v slovenskom prostredí. Dokument je rozdelený
na tri kapitoly. Prvá kapitola sa zaoberá definíciami pojmu práca s mládežou na európskej
úrovni. Druhá kapitola má za cieľ priblížiť formy financovania práce s mládežou vo vybraných
štátoch Európskej únie. Tretia kapitola sa zaoberá súčasným financovaním práce s mládežou
na Slovensku, ako aj návrhom na jeho zefektívnenie.
štruktúra dokumentu:
 Obsah
 Práca s mládežou
o Nemecko
o Taliansko
o Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
 Anglicko
 Národná úroveň
 Lokálna úroveň
 Súkromný sektor
 Wales
o Česká republika
 Financovanie
 Financovanie práce s mládežou na Slovensku
o Kompetencie štátu a vyšších územných celkov v legislatíve
o Financovanie na úrovni samospráv, miest a obcí
o Návrh na zefektívnenie foriem financovania práce s mládežou
 Zoznam použitej literatúry
 Slovník
 Zoznam skratiek
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odpočítavaný materiál 5: Analýza potrieb a očakávaní zo strany rodín s členom s mentálnym
postihnutím v oblasti sociálnych služieb
zaradenie: podaktivita 1, pilotný projekt 4
priradenie ukazovateľa: odpočítané na strane MV SR / ÚSV ROS
autori: kolektív autorov
autori: Iveta Mišová, Marián Horanič, Ivana Vetešková, Mária Tomaško, Ľubica Vyberalová,
Zuzana Kolláriková, Stefi Nováková
stručný opis: analyzuje aktuálny stav sociálnych služieb na území Bratislavského
samosprávneho kraja. Dáta získané prostredníctvom dotazníkového zberu (fyzicky a online),
osobných rozhovor v a stretnutí s rodinami a ľuďmi s mentálnym postihnutím mapuje
špecifické potreby mentálne postihnutých ľudí. Spoločným menovateľom jednotlivých častí
analýzy je identifikovaná potreba inštitucionálnej zmeny, hodnotovej transformácie a nového
prístupu verejnej správy k tvorbe sociálnych služieb pre mentálne postihnutých na území BSK.
Analýza je zložená z troch hlavných časti, a to Zhrnutie výsledkov z rozhovorov s ľuďmi
s mentálnym postihnutím a ich rodinami, zhrnutie výsledkov zo stretnutí s rodinnými
príslušníkmi ľudí s mentálnym postihnutím a Vyhodnotenie výsledkov z dotazníkového zberu
dát. Najdôležitejšou časťou analýzy sú odporúčania pre stakeholder-ov v oblasti poskytovania
sociálnych služieb pre mentálne postihnutých a ich rodiny na území BSK.
štruktúra dokumentu:
1 Monitorovanie potrieb ľudí s mentálnym postihnutím – zhrnutie výsledkov
z rozhovorov s ľuďmi s mentálnym postihnutím a ich rodinami
Charakteristika participantov prieskumu
1.2 Zamestnanie
1.3 Bývanie
1.4 Sociálne služby
1.5 Rozhodovanie o vlastnými financiách
1.6 Voľný čas
1.7 Cestovanie/pohyb
1.8 Partnerstvo
1.9 Vzdelávanie
2 Monitorovanie potrieb ľudí s mentálnym postihnutím – zhrnutie výsledkov zo
stretnutí s rodinnými príslušníkmi ľudí s mentálnym postihnutím
3 Monitorovanie potrieb ľudí s mentálnym postihnutím - Vyhodnotenie
prieskumného dotazníka k pilotnému projektu s názvom Poskytovanie sociálnej pomoci
ľuďom s mentálnym postihnutím a ich rodinám
4 Záver a odporúčania
5 Zoznam použitej literatúry
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odpočítavaný materiál 6: UMENÍM SPOLUPRÁCE S OBČIANSKYM SEKTOROM K OŽIVENIU
VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV?
zaradenie: podaktivita 1, pilotný projekt 10
priradenie ukazovateľa: odpočítané na strane MV SR / ÚSV ROS
autori: Veronika Prachárová, Lenka Galetová
podnázov: Prípadová štúdia o Dobrom trhu
poznámka: spracovanie príručky vzniklo aj vďaka kofinancovaniu z Fondu pre podporu
umenia
stručný opis: Predkladaná prípadová štúdia sa zameriava na Dobrý trh, ktorý je unikátnym
podujatím organizovaným v Bratislave občianskym združením Punkt. Dobrý trh oživuje
verejné priestranstvá, otvára ulice a dvory pre ľudí a vytvára miesto pre stretnutia. Navyše
podporuje lokálnych producentov a kvalitné domáce produkty, ale tiež produkty rôznorodých
kultúrnych a etnických skupín. Podporuje aj alternatívny životný štýl. Toto podujatie
organizuje nezisková organizácia, ktorá takto zastupuje služby mesta i mestskej časti. Hlavným
cieľom štúdie je identifikovať vnímanie pozitívnych a negatívnych efektov Dobrého trhu,
použitím metódy dotazníkov pre stakeholderov a návštevníkov a metódy pološtruktúrovaných
rozhovorov so stakeholdermi, organizátorkami a predstaviteľmi samosprávy. Štúdia ukazuje,
že trhy (resp. “farmárske trhy”, čo je zaužívaný názov najmä v západnej Európe a Severnej
Amerike) nemusí byť len miestom pre predaj tovarov, ale tiež príležitosťou pre vzdelávanie
občanov o dôležitosti sociálnej zodpovednosti prostredníctvom tém akými sú ekológia,
tolerancia či ľudské práva. Navyše môžu trhy pomôcť budovať komunitu, podporovať
miestnych predajcov a tiež viesť k rozšíreniu peších zón. Tento inovatívny spôsob zmýšľania o
trhoch je v súčasnosti spájaný predovšetkým s mimovládnymi organizáciami, ale tie na to
samé nestačia. Inými slovami, nutnou podmienkou je porozumenie a spolupráca medzi
organizátormi a samosprávou.
štruktúra dokumentu:
1. PRÍNOS TRHOV A ZAPOJENIE MIMOVLÁDNEHO SEKTORA DO ICH ORGANIZÁCIE
2. ČO JE DOBRÝ TRH?
2.1 SUSEDSKÉ STRETNUTIA K DOBRÉMU TRHU NA NÁMESTÍ SNP
3. METODIKA
3.1 POLOŠTRUKTÚROVANÉ ROZHOVORY O VNÍMANÍ DOBRÉHO TRHU
3.2 DOTAZNÍKOVÝ PRIESKUM
4. VŠEOBECNÉ VNÍMANIE DOBRÉHO TRHU
4.1 VZNIK DOBRÉHO TRHU
4.2 SPOLUPRÁCA SO SAMOSPRÁVOU/ SAMOSPRÁVA AKO PARTNER
4.3 RIZIKÁ DOBRÉHO TRHU
4.4 INŠPIRÁCIA, NASLEDOVNÍCI
5. VNÍMANIE DECEMBROVÉHO DOBRÉHO TRHU NA NÁMESTÍ SNP
5.1 POSTOJ STAKEHOLDEROV K DECEMBROVÉMU DOBRÉMU TRHU NA NÁMESTÍ SNP
5.1.1 ZÁ KLADNÉ INFORMÁCIE K RESPONDENTOM - STAKEHOLDEROM
5.1.2 VNÍMANIE DOBRÉHO TRHU STAKEHOLDERMI
5.2 POSTOJ NÁVŠTEVNÍKOV K DECEMBROVÉMU DOBRÉMU TRHU NA NÁMESTÍ SNP
5.2.1 ZÁ KLADNÉ INFORMÁCIE K RESPONDENTOM
5.2.2 MOTIVÁCIE K NÁVŠTEVE DOBRÉHO TRHU
5.2.3 DOBRÝ TRH AKO ŽIADNY INÝ?

5.2.4 OKAMŽITÁ OSVETA A PODPORA MIESTNYCH PREDAJCOV?
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odpočítavaný materiál 7: PARTICIPÁCIOU K ŽIVÉMU NÁMESTIU - KONCEPCIA A PLÁN
VYUŽÍVANIA KAMENNÉHO NÁMESTIA A NÁMESTIA SNP V HLAVNOM MESTE BRATISLAVA
zaradenie: podaktivita 1, pilotný projekt 10
priradenie ukazovateľa: odpočítané na strane partnera hl. mesta Bratislava
autori: Mgr. Veronika Prachárová, Mgr. Juraj Hurný
stručný opis: V prvej časti tohto dokumentu sa vysvetľuje, prečo bol kladený taký dôraz, na
participatívne procesy, ktoré formovali základnú líniu celého projektu. Následne v druhej časti
sa predostrená koncepcia venuje zdôvodneniu využitia participatívneho procesu pri
dotknutých územiach, a to Kamennom námestí a Námestí SNP. Tretia časť približuje konkrétne
náležitosti participácie v rámci projektu Živé námestie, a to: 1) aktérov participácie, 2)
potenciálne riziká projektu a 3) fázy participačného procesu. V štvrtej časti sú opísané využité
nástroje participácie a procesy informovania. Následne sú rozobrané výstupy v podobe
analytických podkladov, ktoré vznikli na základe participatívnych procesov, quick wins a
základné informácie o podklade na architektonickú súťaž. Záver obsahuje zhrnutie základných
zistení.
Štruktúra dokumentu:


























ÚVOD
PARTICIPÁCIA VEREJNOSTI A JEJ ÚLOHA
TRENDY PARTICIPÁCIE VEREJNOSTI PRI PLÁNOVANÍ VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV
(ADEKVÁTNA) MIERA ZAPOJENIA A JEHO ÚLOHA
PREČO PARTICIPATÍVNY PROCES PRI KAMENNOM NÁMESTÍ A NÁMESTÍ SNP?
PLÁNOVANIE PARTICIPATÍVNEHO PROCESU V RÁMCI PROJEKTU ŽIVÉ NÁMESTIE
AKTÉRI PARTICIPÁCIE
POTENCIÁLNE RIZIKÁ PROJEKTU
PLÁNOVANÁ ŠTRUKTÚRA PROJEKTU – DVE FÁZY PARTICIPATÍVNEHO PROCESU
VYUŽITÉ PARTICIPATÍVNE NÁSTROJE
PRVÁ ETAPA
DRUHÁ ETAPA
INFORMOVANIE
KOMUNIKÁCIA V PRVEJ ETAPE
KOMUNIKÁCIA V DRUHEJ ETAPE
VÝSTUPY PROJEKTU
ANALYTICKÉ VÝSTUPY
DOTAZNÍKOVÝ ZBER DÁT
FOKUSOVÉ SKUPINY S OHROZENÝMI SKUPINAMI
POCITOVÉ MAPY
QUICK WINS
KONKRÉTNE NÁVRHY
PODKLAD PRE ARCHITEKTONICKÚ SÚŤAŽ – AKTUÁLNA PODOBA
ZÁVER
ZDROJE
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odpočítavaný materiál 8: Analytický rámec pre plánovanie a hodnotenie projektov verejnej
participácie
zaradenie: podaktivita 2, pracovná skupina – teoretické východiská participácie
priradenie ukazovateľa: odpočítané na strane MV SR / ÚSV ROS
autorky/autori: Prof. PhDr. Jana Plichtová, PhD., Mgr. Anna Šestáková, PhD.
stručný opis: Manuál pre plánovanie a hodnotenie participatívnych procesov. Manuál nie je
myslený ako autoritatívna norma a lineárny zoznam jednotlivých procesov participácie, ktorý
treba poslušne, bez kritického zváženia aplikovať. Nie je myslený ako recept, ktorý je
automaticky zárukou úspechu, pokiaľ sa všetky fázy a procesy verejnej participácie dodržia a
„odškrtajú“. Úspešná aplikácia participácie verejnosti totiž vyžaduje, aby sa jednotlivé fázy a
procesy zvážili vo vzájomných súvislostiach a vo vzťahu k stanovenému cieľu. Aplikácia
konkrétnych postupov a metód závisí od sociálnych a spoločenských podmienok, od aktuálnej
situácie, od miery dôvery, ktorej sa tešia konkrétni reprezentanti verejnej a štátnej správy, od
sociálneho a kultúrneho kapitálu, ktorým verejnosť disponuje. Manuál je teda myslený ako
mapa otázok a alternatív, o ktorých treba premýšľať a ktoré treba zvážiť pri plánovaní a
realizácii verejnej participácie. Súčasne manuál poskytuje prehľad toho, čo všetko treba
sledovať kvôli opisu a hodnoteniu konkrétnych politík, ktoré využívajú verejnú participáciu.
štruktúra dokumentu:
Úvod – ako používať tento manuál
1 Základné pojmy
2 Kvalita verejnej participácie a participatívnych procesov
2.1 Princípy úspešnej participácie
2.2 Ciele a účel verejnej participácie
2.3 Prekážky úspešnej participácie
2.4 Výhody a riziká participácie
2.5 Nedostatky participatívnych procesov
2.6 Technokratická participácia versus pravá participácia
3 Metódy verejnej participácie
3.1 Popis a charakteristika vybraných participatívnych metód
3.2 Prehľad vybraných participatívnych metód podľa stupňa zapojenia verejnosti
4 Hodnotenie verejnej participácie
4.1 Kto a ako hodnotí
A.2 Kvalita prípravy a manažovania jednotlivých fáz verejnej participácie
A. Príprava verejnej participácie
B. Informovanie a komunikácia s verejnosťou
C. Fáza riešenia problému/ politiky a rozhodovania
D. Implementácia a udržateľnosť politiky
E. Hodnotenie výsledkov a manažovania procesov verejnej participácie
F. Hodnotenie výsledkov verejnej participácie druhého a tretieho rádu
4.3 Hodnotenie podľa normatívnych kritérií dobrého vládnutia
A. Inklúzia
B. Reprezentatívnosť
C. Spravodlivosť
D. Transparentnosť a nezávislosť
E. Kvalita zvažovania a dialógu
F. Účasť na rozhodovaní
4.4 Zodpovednosť aktérov pri plánovaní, hodnotení a monitorovaní participatívnych procesov
5 Záver a odporúčania
6 Zoznam použitých zdrojov
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odpočítavaný materiál 9: Ako merať kvalitu participatívnych procesov?
zaradenie: podaktivita 2, pracovná skupina – teoretické východiská participácie
priradenie ukazovateľa: odpočítané na strane MV SR / ÚSV ROS
autorky/autori: Prof. PhDr. Jana Plichtová, PhD., Mgr. Anna Šestáková, PhD.

stručný opis: Príručka, ktorá zodpovie na otázky tých, ktorí chcú zabezpečiť kvalitný
a kooperatívny dialóg aktérov v procese prípravy a realizácie participatívnych procesov tvorby
verejných politík. Aké spôsoby komunikácie medzi vládou a občianskou spoločnosťou
existujú? Ako komunikujeme? Zaručí kvalita komunikácie kvalitu výsledku participatívneho
procesu? Alebo kvalita komunikácie nezaručuje kvalitu výsledku? Ak máme účinnosť dialógu
testovať, mali by sme ho nastoliť. Na základe čoho vieme posúdiť, či sa nám to podarilo alebo
nie? Je index kvality deliberácie dobrým nástrojom posúdenia kvality dialógu?

štruktúra dokumentu:
 Aké dôvody vedú vládu, aby využila verejnú participáciu občanov?
 Spôsoby komunikácie
 Neproduktívne spôsoby komunikácie
 Univerzálne kritériá produktívnej komunikácie
 Hodnotenie a meranie kvality a účinkov verejnej participácie: proces a výsledky
 Príklad hodnotenia kvality verejnej participácie (Schroeter et al., 2016)
 Kritériá kvality participácie
 Aplikácia kritérií do praxe - environmentálny program participácie BEKO v Nemecku
 Príklad integrovaného analytického rámca pre projekty verejnej participácie (Gelders
et al., 2010)
 Návrh na analytický rámec podmienok úspešnej participácie
 Aplikácia kritérií do praxe - miestna bezpečnosti v Belgicku
 Index kvality deliberácie
 Koncepcia deliberatívnej demokracie (Iana O’Flynn, 2002)
 Podmienky ideálneho dialógu (Steenbergen a kolektív, 2003 - vychádzajúci z
Habermasovej etiky diskurzu)
 Rozšírenie kritérií v indexe kvality deliberácie (Laurence Monnoyer-Smith a Stéphanie
Wojcik, 2012)
 Otázky
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odpočítavaný materiál 10: Výsledky reprezentatívneho prieskumu občanov SR k participácii
zaradenie: podaktivita 2, pracovná skupina – teoretické východiská participácie
priradenie ukazovateľa: odpočítané na strane MV SR / ÚSV ROS
autorky/autori: Prof. PhDr. Jana Plichtová, PhD., Mgr. Anna Šestáková, PhD.
stručný opis: Reprezentatívny prieskum participácie na Slovensku sa realizoval na vzorke (N =
1212 na respondentoch s vekovým rozpätím 18 – 86 rokov. Bol realizovaný v spolupráci s
agentúrou Focus. Zber údajov prebehol v termíne 30.11. – 11. 12. 2018. Prieskum nadväzuje
na prieskum z roku 2008 COPART„Centrum excelentnosti pre výskum občianstva a participácie
na Slovensku“ (Plichtová, 2010; Gyárfášová, Bútorová, 2010). Výsledky reprezentatívneho
prieskumu postojov občanov SR k participácii, ktorý zodpovedá na otázky: Dokladajú
demokratický deficit aj empirické dáta? Ako hodnotia občania kvalitu vládnutia na všetkých
úrovniach verejnej správy? Ktoré skupiny sú vnímané ako také, s ktorými je vláda ochotná viesť
dialóg a ktoré sú naopak na okraji záujmu? Existuje súvis medzi tým, ako verejné inštitúcie
napĺňajú potreby občanov a politickým odcudzením, nedôverou, nezáujmom o politiku? Aké
spôsoby a možnosti participácie verejnosť využíva? V akých oblastiach dochádza k zapájaniu
občanov? S akou frekvenciou sa jednotlivé druhy participácie v SR praktizujú? Pozoruje sa
nárast participácie od roku 2008? Nakoľko sú občania spokojní s činnosťou verejnej správy?
Aké faktory ovplyvňujú participáciu občanov?
štruktúra spracovaných výsledkov:
Reprezentatívny prieskum participácie
 Výskumné otázky
 Prehľad premenných
 Základné výsledky
o Záujem o jednotlivé úrovne politiky
o Sledovanie politického diania
o Porozumenie politike
o Hodnotenie občianskej spoločnosti
o Dôvody neparticipácie
o Kedy by sa občania zapojili
o Dôvera občanov v inštitúcie
o Dôvera voči členským a nečlenským skupinám
o Kvalita vládnutia na úrovni štátnej správy
o Kvalita vládnutia na úrovni samospráv
o Rešpektovanie demokratických princípov
o Kvalita zákonov
o Otvorenosť vlády voči dialógu s organizovanými skupinami
o Ponuka verejnosti zo strany verejnej správy
o Oblasti, do ktorých verejná správa prizýva občanov
o Miera participácie
 Prediktory participácie
 Závery
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odpočítavaný materiál 11: NIE JE OBČAN AKO OBČAN – metodika zavádzania participácie do
výučby ako podporný mechanizmus pre zavádzanie participatívnych rozpočtov na Školách
zaradenie: podaktivita 2, expertná skupina – participatívne rozpočty a školy
priradenie ukazovateľa: odpočítané na strane MV SR / ÚSV ROS
autorka: Jana Feherpataky Kuzmová a kol. Inštitútu pre aktívne občianstvo
stručný opis: metodika zavádza do vzdelávania žiakov tému participácie, vysvetľuje a
objasňuje jej prínosy, ako aj dôležitosť spolurozhodovania, spolupráce, inklúzie, partnerského
dialógu, občianskej angažovanosti, objasňuje zložitosť tvorby verejných politík a ich vplyv na
každodenný život občanov, aplikuje nové vedomosti a skúsenosti do reálneho prostredia
školy, obce či mesta a v neposlednom rade, podporuje rozvoj demokratických občianskych
kompetencií mladých ľudí. Nadobudnuté poznanie, vedomosti a zručnosti z realizácie aktivít
v metodickej príručke následne žiaci uplatnia v praktickom procese participatívneho
rozpočtovania na škole. Aktivity prinášajú do triedy gamifikáciu ako nový trend vo vzdelávaní
a využívajú inovatívne zážitkové a interaktívne metódy. Spolu s kladením dôrazu na reflexiu
a diskusiu, vysoko efektívne metódy uvedomenia si zažitého, ide o vynikajúcu kombináciu pre
skutočný a zmysluplný rozvoj občianskych hodnôt, postojov a kompetencií žiakov.
štruktúra dokumentu:
 Úvod
 1. AKTIVITA: NIE JE MESTO AKO MESTO
 2. AKTIVITA: NIE JE PROBLÉM AKO PROBLÉM
 3. AKTIVITA: VYTVORME SI LEPŠIE MESTO/OBEC/KOMUNITU
 4. AKTIVITA: KAMPAŇ
 5. AKTIVITA: VEREJNÁ POLITIKA

65

odpočítavaný materiál 12: VZDELÁVACIE SYLABY PRE VZDELÁVACÍ PROGRAM ZAMERANÝ NA
PARTICIPATÍVNU TVORBU VEREJNÝCH POLITÍK
zaradenie: podaktivita 2, expertná skupina – budovanie kapacít / profil absolventa
priradenie ukazovateľa: odpočítané na strane MV SR / ÚSV ROS
autori: Karolína Miková, Dušan Ondrušek, PDCS (dodávateľsky)
stručný opis: sylaby predstavujú - obsahové a štrukturálne nastavenie vzdelávania, ktoré
určuje základné vzdelávacie rozhranie pre vzdelávací program “Participatívna tvorba
verejných politík”, ktorý sa bude v rámci národného programu testovať na troch skupinách
účastníkov z prostredia verejnej správy. Návrh syláb prešiel verejným pripomienkovaním zo
strany expertov zapojených do analytickej časti projektu, zástupcov MNO, verejnej správy,
akademického prostredia, aktérov pilotnej schémy participatívnej tvorby verejných politík 28.
marca 2019 v Hlohovci. Predstavuje východiskový materiál pre dodávateľa vzdelávacieho
programu, ktorý na jeho základe spracujú: metodiku ako ľudí vzdelávať, ako sprostredkovať
tému so zapracovaným usmernením pre školiteľov/trénerov („trénerské „noty“) podporné
vzdelávacie materiály predstavujú študijné materiály priamo pre účastníkov („skriptá“),
ktorých súčasťou budú aj vybrané výstupy z výsledkov prác výskumných tímov a pracovných
skupín, ktoré sa podieľali na realizácii národného projektu NP PARTI I.
štruktúra dokumentu:














Organizačná forma
Cieľová skupina:
Požadované vstupné vzdelanie
Profil absolventa
Metódy
Trvanie vzdelávania
Učebný plán a štyri základné moduly
o
Modul 1: Dizajn a vedenie participatívnych procesov
o
Modul 2: Facilitácia rôznych typov stretnutí v kontexte participatívnej tvorby verejných politík
o
Modul 3: Realizácia participatívnych postupov (pri tvorbe politík) a nácvik zvládania náročných a krízových situácií
o
Modul 4: Participatívna implementácia a hodnotenie navrhnutých verejných politík
Učebné osnovy
o
Modul 1: Dizajn a vedenie participatívnych procesov

Východiská zapájania verejnosti do verejného rozhodovania a tvorby verejných politík

Základný prehľad metód zapájania verejnosti do verejného rozhodovania a tvorby verejných politík

Postup tvorby verejnej politiky s účasťou verejnosti
 Modul 2: Facilitácia rôznych typov stretnutí v kontexte participatívnej tvorby verejných politík
o
Základné vymedzenie facilitovaného procesu a roly facilitátora
o
Špecifiká a rozdiely v uplatnení facilitácie v rôznom kontexte (a nácvik facilitácie v simulovaných
podmienkach)
o
Zručnosti facilitátora
 Modul 3: Realizácia participatívnych postupov (pri tvorbe politík) a nácvik zvládania náročných a krízových situácií
o
Realizácia patricipačných aktivít
o
Prehľad metód zapájania verejnosti do verejného rozhodovania a tvorby verejných politík
o
Tréning zručností potrebných na vedenie procesu zapájania verejnosti do tvorby verejných politík
o
Špecifiká participatívnych procesov v situácii verejného konfliktu a tiež v situáciách názorovej polarizácie
na úrovni komunít alebo regiónov
o
Špecifické aspekty zapájania predstaviteľom menšín a znevýhodnených skupín obyvateľstva do
participatívnych procesov
o
Práca s prípadovými štúdiami
o
Skupinová supervízia konkrétnych situácií účastníkov
Modul 4: Participatívna implementácia a hodnotenie navrhnutých verejných politík
o
Možnosti a príklady zapojenia zainteresovaných aktérov/stakeholdrov a verejnosti do implementácie verejnej politiky
o
Základné typy evaluácie v prípade participatívnej tvorby verejnej politiky
o
Zapojenie verejnosti/občanov do evaluácie a miera ich kontroly nad evaluáciou
o
Formulovanie zadania hodnotenia participatívnej tvorby verejnej politiky
o
Základné princípy dobrého evaluačného plánu
Základný prehľad metód používaných v evaluácii
o Podporné študijné materiály
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P0589 - Počet zrealizovaných informačných aktivít
PODA 1 / pilotná schéma
pilotná schéma / 1 podujatie
 názov: VI. STRETNUTIE K PILOTNEJ SCHÉME PARTICIPATÍVNEJ TVORBY VEREJNÝCH
POLITÍK
 termín: 28.3.2019
 počet zapojených osôb: podľa prezenčnej listiny
 kľúčové slová / program: pilotný projekt, participatívny proces, tvorba verejných
politík so zapojením verejnosti, efektívne vzdelávanie k participácii, pokračovanie
projektu
 miesto: Hotel Jeleň, Hlohovec
 téma stretnutia:
O ZHODNOTENIE A PREZENTÁCIA STAVU PILOTNÝCH PROJEKTOV
O AKO ĎALEJ, ALEBO POKRAČOVANIE NP PARTI II.
O ČO BY SA NÁM ZIŠLO, ALEBO AKO NASTAVIŤ VZDELÁVACÍ PROGRAM
 cieľová skupina: zástupcovia a predstavitelia zapojených aktérov za stranu verejnej
správy a MNO z jednotlivých pilotných projektov, zastrešených pilotnou schémou
participatívnej tvorby verejných politík
 zapojení experti / lektori: Barbara Gindlová, Kaja Miková, Daniel Klimovský, Marcel
Hofer + zástupcovia pilotných projektov
 poznámka: dokumentácia v prílohe
pilotný projekt 1 / 4 podujatia
 názov: STRATÉGIA DLHODOBEJ STAROSTLIVOSTI NA SLOVENSKU – BANSKÁ
BYSTRICA (LAICKÁ A AODBORNÁ VEREJNOSŤ)
 termín: 21.2.2019 (odborná verejnosť) + 22.2.2019 (laická verejnosť)
 počet zapojených osôb: podľa prezenčnej listiny
 kľúčové slová / program: Asociácia na ochranu práv pacientov SR, dlhodobá
starostlivosť, MPSVR SR, MZ SR, Stratégia, Zákon o dlhodobej starostlivosti
 miesto: Banská Bystrica, Hotel Lux
 téma stretnutia: súčasný stav dlhodobej starostlivosti na Slovensku a alternatívy
riešenia, dlhodobá starostlivosť v zariadeniach a v domácom prostredí, právna úprava
ošetrovateľskej starostlivosti, ošetrovateľská starostlivosť z pohľadu poskytovateľa
služieb, ošetrovateľská starostlivosť a štandardy, koncept prepojenia zdravotnej
a sociálnej starostlivosti, potreby zmien
 cieľová skupina: odborná a laická verejnosť
 zapojení experti / lektori: Mária Levyová, Milada Dobrotková, Zuzana Fabiánová,
Zuzana Katreniaková, Radmila Strejčková, Jozef Šuvada (MZ SR), zástupcovia
Banskobystrického samosprávneho kraja, Eva Halušková (MPSVR SR), Denisa
Strapončeková (MPSVR SR), Magdaléna Salančíková (MPSVR SR)
 poznámka: dokumentácia v prílohe
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názov: STRATÉGIA DLHODOBEJ STAROSTLIVOSTI NA SLOVENSKU – BRATISLAVA
(LAICKÁ A AODBORNÁ VEREJNOSŤ)
termín: 25.3.2019 (odborná verejnosť) + 26.3.2019 (laická verejnosť)
počet zapojených osôb: podľa prezenčnej listiny
kľúčové slová / program: Asociácia na ochranu práv pacientov SR, dlhodobá
starostlivosť, MPSVR SR, MZ SR, Stratégia, Zákon o dlhodobej starostlivosti
miesto: Hotel Bivio, Bratislava – Rača
téma stretnutia: súčasný stav dlhodobej starostlivosti na Slovensku a alternatívy
riešenia, dlhodobá starostlivosť v zariadeniach a v domácom prostredí,
ošetrovateľská starostlivosť a štandardy, prepojenie zdravotnej a sociálnej
starostlivosti, potreby zmien
cieľová skupina: odborná a laická verejnosť
zapojení experti / lektori: Mária Levyová, Monika Jankechová (MZ SR), Darina
Dányiová (MZ SR), Milada Dobrotková, Zuzana Fabiánová, Zuzana Katreniaková,
Radmila Strejčková, zástupcovia Bratislavského samosprávneho kraja,
poznámka: dokumentácia v prílohe

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 / 1 podujatie
 názov: ZÁVEREČNÁ KONFERENCIA NA ÚRADE BSK
 termín: 16/1/2019 10:00 – 18:00hod.
 počet zapojených osôb: podľa prezenčnej listiny
 kľúčové slová / program: mentálne postihnutí, poskytovanie sociálnej pomoci,
koncepcia
 miesto: Úrad Bratislavského samosprávneho kraja
 téma stretnutia:
 zhodnotenie a prezentácia výsledkov pilotného projektu
 cieľová skupina: mentálne postihnutí a ich rodiny, zamestnanci BSK, poslanci BSK,
zamestnanci ZPMP, široká verejnosť
 zapojení experti / lektori: Michaela Šopová, Ivan Sokola, Iveta Mišová, Marián
Horanič, Zuzana Kolláriková, Stefi Nováková, Maria Tomaško
 poznámka: dokumentácia v prílohe
pilotný projekt 5 / 0 podujatí
 neboli realizované podujatia pre odpočet merateľného ukazovateľa
pilotný projekt 6 / 2 podujatia
 názov: ĽUDIA V ŤAŽKEJ ŽIVOTNEJ SITUÁCII A ĽUDIA BEZ DOMOVA - stretnutie
pracovnej skupiny zo zástupcov zraniteľných skupín
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termín: 6.2.2019
počet zapojených osôb: podľa prezenčnej listiny
kľúčové slová / program: integrácia, inklúzia, mesto pre všetkých, ľudia v ťažkej
životnej situácii, ľudia bez domova, bezdomovectvo a samospráva, charita
miesto: v priestoroch Charity – Dom Sv. Faustíny, Svidník
téma stretnutia:
o potreby ľudí v ťažkej životnej situácii
o úloha mesta v procese pomoci ľuďom v ťažkej životnej situácii,
o príklady dobrej praxe z iných miest s dôrazom na systém služieb poskytovaných
mestom (zúčastnili sa zástupcovia Gréckokatolíckej charity Prešov),
o prerozprávanie konkrétnych príbehov ľudí bez domova, ktorí to v živote nemali
jednoduché,
o plán na ďalšie stretnutie
o stretnutie s novou primátorkou mesta Svidník Mgr. Marcelou Ivančovou.
cieľová skupina: mladí ľudia, seniori, zdravotne postihnutí, Rómovia, Rusíni, ľudia
bez domova, klienti Charity – Dom sv. Faustíny
zapojení experti / lektori: Elena Kríglerová, Jana Kadlečíková, Marcela Ivančová, Jana
Micenková + členovia a hostia pracovnej skupiny
poznámka: dokumentácia v prílohe
názov: DETSKÝ DOMOV A MLADÍ ĽUDIA VO SVIDNÍKU - stretnutie pracovnej
skupiny zo zástupcov zraniteľných skupín
termín: 21.3.2019
počet zapojených osôb: podľa prezenčnej listiny
kľúčové slová / program: integrácia, inklúzia, mesto pre všetkých, deti a mládež,
podpora práce s mládežou, klienti z detských domovov, mládežnícky parlament,
bezpečný priestor pre deti a mladých- klub mladých
miesto: Svidník
téma stretnutia:
o potreby mladých ľudí, potreby klientov deti z detského domova
o úloha mladých ľudí v procese
o úloha mesta v procese pomoci mladým
o plán na ďalšie stretnutie
o príprava záverečnej konferencie a informačného dňa v rámci Dni Svidníka
cieľová skupina: mladí ľudia, seniori, zdravotne postihnutí, Rómovia, Rusíni, ľudia
bez domova, klienti
zapojení experti / lektori: Elena Kríglerová, Jana Kadlečíková, Marcela Ivančová, Jana
Micenková + členovia a hostia pracovnej skupiny
poznámka: dokumentácia v prílohe

pilotný projekt 7 / 0 podujatí
• neboli realizované podujatia pre odpočet merateľného ukazovateľa
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pilotný projekt 8 / 1 podujatie
• neboli realizované podujatia pre odpočet merateľného ukazovateľa
pilotný projekt 9 / 1 podujatie
• neboli realizované podujatia pre odpočet merateľného ukazovateľa
pilotný projekt 10 / 0 podujatí
• neboli realizované podujatia pre odpočet merateľného ukazovateľa
pilotný projekt 11 / 0 podujatí
• neboli realizované podujatia pre odpočet merateľného ukazovateľa
pilotný projekt 12 / 0 podujatí
• neboli realizované podujatia pre odpočet merateľného ukazovateľa
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PODA 2 / analyticko – metodicko – legislatívna podpora participácie
podaktivita 2 / 1 podujatie
 názov: PARTICIPÁCIA, MOJA LÁSKA!
 termín: 5.2.2019
 počet zapojených osôb: podľa prezenčnej listiny
 kľúčové slová / program:
 miesto: Hotel Bôrik, Bratislava
 téma stretnutia:
O NEVEREJNÁ ČASŤ / ŠKOLENIE PRE VYBRANÝCH PRIJÍMATEĽOV FINANČNEJ
POMOCI Z OP EFEKTÍVNA VEREJNÁ SPRÁVA
O VEREJNÁ ČASŤ / VEREJNÁ PREZENTÁCIA VÝSLEDKOV A VÝSTUPOV
PODAKTIVITY 2, PANELOVÉ DISKUSIE A ROZHOVORY NA TÉMU
PARTICIPÁCIA
 cieľová skupina: odborná a laická verejnosť
 zapojení experti / lektori:
 poznámka: dokumentácia v prílohe (viac informácií tiež na str. 33 monitorovacej
správy opis PODA 2)
monitoring a hodnotenie pilotnej schémy / 1 podujatie
 názov: RIADENÁ DISKUSIA SO ZAPOJENÝMI AKTÉRMI – INKLUZÍVNOSŤ /
PRÍSTUPNOST
 termín: 16/1/2019 10:00 – 11:30hod..
 počet zapojených osôb: podľa prezenčnej listiny
 kľúčové slová / program: mentálne postihnutí, poskytovanie sociálnej pomoci,
prístupnosť, koncepcia, zpmp, uns, bsk, nitra, bezbarierové mesto
 miesto: Úrad Bratislavského samosprávneho kraja, Bratislava
 téma stretnutia:
o nahrávaná, moderovaná diskusia s účastníkmi pilotného projektu č. 4 a č. 9
o zhodnotenie výsledkov pilotných projektov č. 4 a č.9
o identifikácia kladov a záporov participatívneho spôsobu tvorby politík v rámci
pilotných projektov č. 4 a č.
 cieľová skupina: realizátori projektu, garanti projektu, zamestnanci ÚSV SR ROS,
mesta Nitra, ÚNS, ZPMP v SR a BSK
 zapojení experti / lektori: Daniel Klimovský, Tomáš Malec
 poznámka: dokumentácia v prílohe
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zber dát III. – participatívne rozpočty a školy / 1 podujatie
názov: 2. ŠKOLENIE ŠKOLSKÝCH KOORDINÁTOROV
termín: 6/2/2019 09:00 – 15:00hod..
počet zapojených osôb: 37
kľúčové slová / program: participatívny rozpočet na stredných školách
miesto: Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja, Trenčín
téma stretnutia:
 školenie metodiky teoretickej časti
 školenie elektronickej aplikácie
 osobné konzultácie
 pomoc pri nastavení procesu (harmonogramu a pravidiel) participatívneho rozpočtu
na školách
cieľová skupina: koordinátori participatívneho rozpočtu na školách v TSK, adoptívni rodičia
z ÚSV SR ROS
zapojení experti / lektori: Dominika Halienová, Alexandra Hrabinová, Barbara Gindlová, Jana
Feherpataky Kuzmová
poznámka: dokumentácia v prílohe
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celková sumarizácia ukazovateľov
P0178 - Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov
 ukazovateľ bol v plnení v rámci monitorovacieho obdobia
 počet zrealizovaných materiálov celkom – od začiatku projektu: 33
 z toho prírastok za monitorovacie obdobie: 12 materiálov
P0890 - Počet návrhov na legislatívne zmeny za účelom zefektívnenia VS
 v súčasnej dobe nie je relevantné,
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,
v monitorovacom období prebehli prípravné kroky pre obstaranie metodík
vzdelávacieho programu
o v monitorovacom období boli spracované sylaby k vzdelávaciemu programu
a prebehla verejná diskusia so zástupcami VS a MNO k spracovaným sylabám
(28.3.2019 / Hlohovec)
P0718 - Počet vyvinutých produktov a/alebo služieb vzťahujúcich sa na vzdelávanie
o v súčasnej dobe nie je relevantné – zazmluvnený dodávateľ (PDCS)
v monitorovacom období boli spracované sylaby k vzdelávaciemu programu
a prebehla verejná diskusia so zástupcami VS a MNO k spracovaným sylabám
(28.3.2019 / Hlohovec)
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: 112
 z toho prírastok za monitorovacie obdobie: 11 informačných podujatí
Celková podporná dokumentácia k odpočtu ukazovateľov za monitorovacie obdobie– viď.
prílohu MERATEĽNÉ UKAZOVATELE

73

PUBLICITA A INFROMOVANOSŤ
Newsletter NP PARTI
Newsletter 02 / 2019
 Názov: Štandardy účasti verejnosti – odporúčania pre dobrú prax
 Opis: O podpore realizácie konkrétnych procesov účasti verejnosti v čo najvyššej
kvalite.
Poznámka: viď prílohy
Newsletter 03 / 2019
 Názov: Participatívny rozpočet a jeho uplatnenie v samospráve
 Opis: O participatívnom rozpočte v samospráve, na školách a v štáte,
Poznámka: viď prílohy
Z denníkov pilotnej schémy
 Január 2019
 Február 2019
 Marec 2019
Poznámka: viď prílohu
Z denníkov analytických expedícií
 Január 2019
 Február 2019
 Marec 2019
Poznámka: viď prílohu
Oznamy o NP PARTI na Facebooku a webových stránkach ÚSV ROS
 boli publikované výstupy cez FB konto úradu
 boli vypublikované výstupy cez web stránku ÚSV ROS
 boli vypublikované výstupy cez Spravodaj ÚSV ROS
 boli vypublikované na stránkach Trenčianskeho samosprávneho kraja (v previazaní na
zber dát III. a pracovnú skupinu – participatívne rozpočty a školy)
 zoznam výstupov je predmetom samostatnej prílohy
Poznámka: viď prílohu
Web stránka projektu
 prebieha príprava web stránky projektu a znalostnej databázy
Rozhlasová relácia
 Dňa 13.3.2019 od 14:05 do 15:00 hod. na Rádiu REGINA - Západ/Bratislava v relácii
Dotyky (frekvencia 99,3 MHz) otvoríme problematiku, ktorej sa venuje pilotný projekt
4 Poskytovanie sociálnej pomoci ľuďom s mentálnym postihnutím a ich rodinám.
Moderátorka Tatiana Šušková sa bude rozprávala s Ivetou Mišovou, Mariánom
Horaničom zo Združenia na pomoc mentálne postihnutým (ZPMP) a Jankou
Kadlečíkovou z Centra pre výskum etnicity a kultúry (CVEK) na tému: Čo potrebujú
ľudia s mentálnym postihnutím? Relácia súčasne predstavila priebeh a výsledky
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pilotného projektu ZPMP s úradom Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) a ÚSV
ROS, ktorého výsledkom je Koncepcia poskytovania sociálnej pomoci ľuďom s
mentálnym postihnutím a ich rodinám na území BSK, ako aj priebežné výsledky z
výskumu CVEK o zapájaní zraniteľných skupín do tvorby verejných politík.
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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