Pracovná skupina pri Rade vlády pre mimovládne neziskové organizácie, máj 2013

Program podpory verejnej diskusie a sociálnych kampaní
v témach kľúčových pre slovenskú spoločnosť
Zdôvodnenie potreby
V mnohých závažných verejných otázkach v súčasnosti neexistuje verejná diskusia a hľadanie
možných riešení verejných problémov je obmedzené iba na elity a skupiny profesionálne sa venujúce
riešeným témam. Dôsledkom je malé porozumenie verejnosti rozhodnutiam, ktoré prijímajú politici a
verejná správa, nezriedka aj preferovanie riešení, ktoré prinášajú krátkodobo pozitívny efekt, avšak
dlhodobo sú nevýhodné. Občanom súčasne chýba porozumenie dilemám, ktoré pri rozhodovaní
politici musia riešiť.

Ciele programu:
■ Vytvoriť a otestovať nové prístupy a metódy vhodné pre verejnú diskusiu, ktoré prehlbujú
porozumenie občanov v témach, v ktorých verejná správa realizuje alebo pripravuje závažné
rozhodnutia, alebo nové verejné politiky.
■ Umožniť realizáciu sociálnych kampaní v témach, v ktorých verejná správa a platformy MNO
spolupracujú (na úrovni rezortov), napr. rozvojová pomoc Slovenska.
■ Zvýšiť povedomie verejnosti o existujúcich možnostiach participácie občanov na príprave
verejných politík, legislatívy a stratégií na miestnej, regionálnej a národnej úrovni.
Diskusné aktivity môžu byť zamerané na špecifické cieľové skupiny (napr. študentov, občanov v
konkrétnom regióne Slovenska, zainteresovanú verejnosť pre určitú tému, novinárov), alebo na
vzorku občanov podľa zostavenú podľa demografických kritérií. Sociálne kampane budú zamerané na
témy, v ktorých je potrebné v zvýšenie povedomia verejnosti a ktoré sa prioritne týkajú možnosti
účasti občanov na správe vecí verejných.
Program bude podporovať projekty, ktoré kombinujú diskusné a výskumné aktivity (napr. prieskumy
verejnej mienky, alebo deliberačný prieskum) ako aj mediálne aktivity. Program bude podporovať
projekty, na ktorých spolupracujú MNO, výskumné a akademické inštitúcie a verejnoprávne médiá.

Mechanizmus realizácie programu
Program realizuje Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti. Splnomocnenec
vymenuje poradnú rada programu, ktorej úlohou bude výber tematických priorít pre podporu
verejnej diskusie a sociálnych kampaní na dva roky a pomenovanie kritérií pre výber projektov. Témy
pre diskusiu a kampane nemusia byť totožné.
Zloženie rady:
3 zástupcovia výskumných organizácií (SAV, nezávislé think tanky)
zástupcovia Rady vlády pre MNO, Rady vlády pre ľudské práva)
2 zástupcovia akademických inštitúcií (FiF UK, Fakulta sociálnych vied UK...).
Pri výbere prioritných tém poradná rada programu zváži návrhy Rady vlády pre MNO a verejnosti,
ktorá môže navrhovať témy diskusií prostredníctvom webovej stránky http://tretisektor.gov.sk/.
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Na každé dva roky vyberie poradná rada programu maximálne tri prioritné témy pre podporu
verejnej diskusie a dve pre podporu sociálnych kampaní. Pri výbere tém poradná rada programu
zvažuje priority SVROS a celoštátnej stratégie podpory a ochrany ľudských práv.
Súčasťou programu budú aj metodické odporúčania pre realizáciu verejnej diskusie, ktoré s pomocou
externého konzultanta pripraví SVROS. Metodické odporúčania poskytnú žiadateľom o granty
príklady možných prístupov na rôznych úrovniach rozhodovania a konkrétnych metodík ako
organizovať verejné diskusie nestraníckeho charakteru, ktoré sú zamerané na diskusiu občanov a
ktoré súčasne poskytujú relevantný výstup využiteľný v procese tvorby verejnej politiky, alebo pri
verejnom rozhodovaní.
Program predstavuje jedno grantové kolo ročne s výškou grantu od 5 000,- do 15 000,-€ a ročným
rozpočtom 150 000€.

Predbežné kritériá:
■ Projekty zamerané na verejnú diskusiu sú zamerané na verejnosť, občania nie sú len pasívnymi
poslucháčmi ale aktívne diskutujú prípadne dospievajú k dohode/ spoločnému názoru,
■ Výstupy diskusií sú spracované od podoby podkladu pre rozhodovačov.

