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Deklarácia o spolupráci MPSVR SR a MNO

MPSVR SR spolupracuje s MNO vo viacerých oblastiach, pokrývajúcich pôsobenie
ministerstva a podriadených inštitúcií. Táto spolupráca je dôležitou súčasťou činnosti rezortu
a jeho inštitúcií.
Spolupráca MPSVR SR sa prejavuje na neformálnej báze v komunikácii jednotlivých
zodpovedných úsekov s partnermi z príslušných MNO a to tak pri tvorbe politík
(legislatívnych i nelegislatívnych opatreniach), ako aj pri ich praktickej realizácii. MPSVR SR
na spoluprácu s MNO aktívne využíva aj formálne platformy, ktoré ponúkajú oficiálne
poradné orgány: Rada vlády pre mimovládne organizácie (MPSVR SR zastúpené na úrovni št.
tajomníka), Rada vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť a jej
výbory Výbor pre seniorov, Výbor pre osoby so zdravotným postihnutím, Výbor pre rodovú
rovnosť, Výbor pre deti a mládež.

V deklarovanom období bude spolupráca MPSVR SR s MNO zameraná do nasledujúcich
oblastí:
a) tvorba legislatívy
- novela zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti,
- novela zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej
kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- návrh zákona o sociálnej práci, podmienkach výkonu sociálnej práce a o
podmienkach odborných činností v v oblasti sociálnych vecí a rodiny
- novela zákona č. 448/2008 o sociálnych službách
- návrh zákona o sociálne vylúčených spoločenstvách
- novela zákona č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého
zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

MPSVR SR zapojí MNO, ktoré pôsobia v oblasti, v ktorej sa upravuje legislatíva, do
pracovných skupín pre prípravu danej legislatívnej zmeny, vytvorených na úrovni
zodpovedných vecných sekcií. Vytvoríme tak dostatočný priestor na účasť MNO na
príprave legislatívy ešte pred začatím formálneho pripomienkového procesu (VPK,
MPK). Tento mechanizmus pritom nevylučuje možnosť MNO využiť aj následné
možnosti na ovplyvnenie výslednej podoby leg. návrhu (MPK, rokovanie NR SR a jej
výborov).

b) príprava a revízia strategických a koncepčných dokumentov
- Stratégia zamestnanosti v SR
- Národná stratégia na ochranu detí pred násilím
- Stratégia deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb a náhradnej
starostlivosti v SR
- Národné priority rozvoja sociálnych služieb
- Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím

MPSVR SR zapojí MNO, ktoré pôsobia v oblasti, ktorej sa bude pripravovaný
strategický či koncepčný dokument týkať, do pracovných skupín pre prípravu daného
dokumentu, vytvorených na úrovni zodpovedných vecných sekcií. V prípade, že
súčasťou prípravy takýchto dokumentov bude aj organizovanie odborných diskusných
fór (napr. seminár, konferencia), budú zástupcovia MNO pozvaní ako ich riadni
účastníci.

c) hodnotenie výsledkov rezortu a plnenia záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných
dohôd a národných programov
- Správa o chudobe
- Periodická správa k Dohovoru o právach dieťaťa
- Správa o plnení stratégie deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb
a náhradnej starostlivosti v SR
- Správa o opatrenia prijatých na účel plnenia záväzkov vyplývajúcich z dohovoru
o právach osôb so zdravotným postihnutím
MPSVR SR zapojí MNO do pripomienkovania hodnotiacich správ po ich prvom
spracovaní ešte pred zverejnením. Vo vhodných prípadoch a v rámci možností
zorganizuje na tento účel aj odborné diskusné fóra (napr. seminár, konferencia),
ktorých závery zohľadní pri príprave finálnych verzií hodnotiacich správ.

d) určenie priorít a mechanizmov dotačnej politiky MPSVR SR, osobitne vo vzťahu
k MNO
Dotačná politika MPSVR SR vo vzťahu k MNO sa riadi zákonom č. 544/2010 Z. z. o
dotáciách v pôsobnosti MPSVR SRv znení neskorších predpisov a vykonávacími
predpismi k tomuto zákonu.

e) výskum, analýzy a pilotné projekty
MPSVR SR realizuje veľkú časť výskumných i analytických prác prostredníctvom
Inštitútu pre výskum práce a rodiny, ako aj Analytického centra MPSVR SR.
Ministerstvo vytvorí priestor pre možnú spoluúčasť MNO na týchto činnostiach
v rámci zákonných možností. Základným nástrojom bude sprístupňovanie výsledkov
výskumnej a analytickej činnosti rezortných inštitúcií MNO na prezentovanie
pripomienok k nim.

MPSVR SR tiež bude naďalej spolupracovať na činnostiach samotných MNO.
Prvoradým nástrojom spolupráce/podpory činností MNO v našom rezorte je a zostane
poskytovanie dotácií na základe zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR
SRv znení neskorších predpisov a vykonávacími predpismi k tomuto zákonu.
Zástupcovia ministerstva, resp. ďalších inštitúcií rezortu sa budú na základe
požiadaviek MNO zúčastňovať na ich podujatiach, s dôrazom na programové podujatia,
ktoré majú či môžu mať dopady na tvorbu a realizáciu jednotlivých politík rezortu. Cieľom
MPSVR SR je tiež účasťou čelných predstaviteľov ministerstva/rezortu pomôcť zvýšiť
spoločenskú prestíž poslania a činností MNO pôsobiacich v rámci nášho rezortu.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako kontaktné miesto pre vykonávanie
Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím zabezpečí zapájanie osôb so
zdravotným postihnutím prostredníctvom ich reprezentatívnych organizácií do vytvárania
a uplatňovania zákonodarstva a politík zameraných na vykonávanie tohto dohovoru.

