Rada vlády SR

pre mimovládne neziskové organizácie
28. zasadnutie
Bratislava 15. marca 2022

Otvorenie
úvodné slovo ministra vnútra Romana Mikulca

privítanie členiek/zástupkýň a členov/zástupcov Rady vlády MNO
privítanie hostí

privítanie nového člena

p. Martin Kováč, štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Schvaľovanie programu
1.

10:00 - 10:15

Otvorenie

Komora mimovládnych neziskových organizácií
2.

10:15 – 11:15

• Aktuálna situácia ohľadom okupácie Ukrajiny
• Stratégia podpory a rozvoja participácie detí a mladých ľudí

3.

11:15 – 11:30

Komora verejnej správy
• Finančná spravodajská jednotka

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
• Systém riadenia spolupráce a partnerstva pri fondoch EÚ 2021 – 2027
4.

11:30 - 12:00

• Koncepcia rozvoja občianskej spoločnosti 2022 – 2030

• Otvorené vládnutie – informácie o príprave akčného plánu
• Národný projekt Participácia – pozvánka na úvodnú konferenciu
• Novela zákona o dobrovoľníctve

5.

12:00 - 12:15

Rôzne, diskusia + záver

2.1. bod: Aktuálna situácia ohľadom okupácie Ukrajiny
Marcel Zajac
predseda Komory MNO

• Výzva mimovládnych organizácií k jasnému spoločnému postoju k situácii na Ukrajine
• Výzva občianskeho sektora vláde SR k poskytovaniu humanitárnej pomoci Ukrajine

• Návrh uznesenia Rady vlády SR pre MNO

2.1. bod: Aktuálna situácia ohľadom okupácie Ukrajiny
UZNESENIE KOMORY MNO RADY VLÁDY MNO zo dňa 4. marca 2022
Mimovládne neziskové organizácie odmietajú nevyprovokovanú ruskú inváziu na Ukrajinu a vyjadrujú
plnú podporu a solidaritu ľuďom v núdzi, ktorých z ich domov vyhnala vojna.
Komora mimovládnych organizácií oceňuje, že v tomto krízovom momente prejavili naši najvyšší ústavní
činitelia, vláda a parlament jednotu a spoločne odmietli agresiu a podporili slobodnú a demokratickú
Ukrajinu.
Mimovládne neziskové organizácie podporujú Vládu SR v diplomatických aktivitách smerujúcich v
zastaveniu agresie, spravodlivého potrestania vinníkov, ako aj v oblasti humanitárnej podpory Ukrajiny,
či utečencov z vojnovej zóny.

Komora mimovládnych organizácií v tejto súvislosti pripomína a oceňuje prácu desiatok občianskych
organizácií a nadácií, ako aj tisíce dobrovoľníkov, ktorí od prvého dňa pomáhajú ľuďom v núdzi priamo
na východnej hranici, ale aj vo vnútrozemí. Obrovská vďaka patrí aj desiatkam tisíc ľudí, ktorí prispeli na
humanitárne zbierky, či už materiálne, alebo finančne.
Mimovládne organizácie v tejto súvislosti apelujú na premiéra Eduarda Hegera a Vládu SR, aby v
spolupráci s občianskym sektorom a vo vzájomnej koordinácii aktívne podporila aktivity MNO na
Ukrajine, i na našej strane hranice. V záujme urýchlenia tejto pomoci, zlepšenia jej koordinácie, ako aj
odstránenia administratívnych problémov, či zvýšenia a zefektívnenia finančnej podpory vyzývajú MNO
premiéra na pracovné stretnutie v najbližšom možnom termíne.
Komora MNO tiež apeluje na zásadnú zmenu prístupu štátu k problematike krízového manažmentu,
civilnej ochrany, poskytovania prvej pomoci, brannej príprave, či humanitárnej a sociálne pomoci. MNO
sú vo všetkých oblastiach štátu aktívne pripravené pomôcť definovať ciele, ako aj pomôcť s ich
napĺňaním a realizáciou konkrétnych aktivít.

2.1. bod: Aktuálna situácia ohľadom okupácie Ukrajiny
Daniel Kaba
Platforma rozvojových organizácií – Ambrela

TRI BODY K SPOLUPRÁCI
•

riešiť situáciu prostredníctvom vytvorenia klastrov podľa
rezortov a problémov ktoré riešia;

•

zapojiť do plánovania, riadenia a riešení aj samosprávu a MNO;

•

okrem rezortov koordinovať spoluprácu a komunikáciu aj s
inštitúciami EÚ, ako aj platformami a organizáciami OSN.

NAVRHOVANÉ KLASTRE
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Humanitárna pomoc na území UA
Pomoc a podpora utečencom na Slovensku
Dobrovoľníctvo
Financovanie pomoci
Informačno-komunikačná oblasť (verejná mienka a sektor);
Nezávislosť SR od ruských energetických zdrojov;

1. Humanitárna pomoc na území UA
- Koordinácia pomoci vrátane vyjednaní koridorov a podmienok s ukrajinskou stranou
podľa humanitárnych princípov
- Materiálna pomoc – adresná smerom k čo najviac postihnutému civilnému obyvateľstvu
- Navýšenie finančnej pomoc a projekty SlovakAid s dôrazom na rýchlosť reakcie a
flexibilitu

2. Pomoc a podpora utečencom na Slovensku
- Krízová - hneď po vstupe na naše územie, na hraniciach až po zabezpečenie
základných potrieb v prvých dňoch
- Adaptačná - po získaní ubytovania v konkrétnom meste či obci nastupuje podpora najmä
v oblastiach: sociálna pomoc, vzdelávanie, zamestnanosť, zdravie, integrácia

3. Dobrovoľníctvo
- Koordinácia a zvýšenie kapacity organizácií, aby dokázali efektívne koordinovať dobrovoľníkov
- Podporiť školy a školské zariadenia v participácii na dobrovoľníckych aktivitách
- Postupne nastavovať dlhodobé dobrovoľnícke programy

4. Financovanie pomoci
- Navýšiť a zefektívniť financovanie na udržanie krízovej a poskytovanie systematickej a dlhodobej
podpory,
- Nastaviť EŠIF fondy tak, aby bolo možné zjednodušené čerpanie na pomoc Ukrajine
- Podporiť systémovo solidaritu zo strany podnikateľského prostredia

5. Informačno-komunikačná oblasť (verejná mienka a sektor)
- možno očakávať postupný úpadok vlny solidarity
- nástup naratívov, ktoré budú spochybňovať pomoc utečencom poskytovaným sektorom aj vládou
- rozbiehajúca sa informačná vojna, spochybňovania vojny, dopadov či jej príčin

6. Nezávislosť SK od ruských energetických zdrojov
- znížiť slovenskú závislosť na dovozoch energetických surovín z Ruskej federácie pomocou:
- znižovania závislosti pomocou energetickej hospodárnosti a transformácie teplárenstva, podporou
kvalitných obnoviteľných zdrojov energie
- prepojenie so sociálnou oblasťou, keďže stúpajúce ceny energií už pred vojnou na Ukrajine
ohrozovali nízkopríjmové domácnosti,

2.1. bod: Aktuálna situácia ohľadom okupácie Ukrajiny
UZNESENIE RADY VLÁDY MNO – NÁVRH

k postoju Komory MNO k situácii na Ukrajine
Rada vlády Slovenskej republiky pre mimovládne neziskové organizácie
berie na vedomie
uznesenie Komory mimovládnych neziskových organizácií pri Rade vlády SR pre
mimovládne neziskové organizácie, prijaté na zasadnutí Komory mimovládnych
neziskových organizácií dňa 4. marca 2022 a predložené na 28. zasadnutí Rady vlády
SR pre mimovládne neziskové organizácie dňa 15. marca 2022.

2.1. bod: Aktuálna situácia ohľadom okupácie Ukrajiny
UZNESENIE RADY VLÁDY MNO – NÁVRH
Rada vlády Slovenskej republiky pre mimovládne neziskové organizácie
A) berie na vedomie
poďakovanie Vláde SR a jej inštitúciám za to, aký jasný postoj oficiálne zaujala
Slovenská republika ku kríze na Ukrajine, ktoré na rokovaní Rady vlády Slovenskej
republiky pre mimovládne neziskové organizácie dňa 15.3.2022 prezentovali
predstavitelia Komora mimovládnych neziskových organizácií;
B) vyjadruje
poďakovanie všetkým štátnym, samosprávnym, cirkevným, podnikateľským i
občianskym subjektom, skupinám dobrovoľníkov i jednotlivcom, ktorí sa od 24.
februára 2022 až do dnešného dňa podieľali na pomoci ľuďom v núdzi, či už priamo na
hraniciach, alebo v našom vnútrozemí;

C) berie na vedomie
ponuku občianskeho sektora na spoluprácu pri riešení krízovej situácie na našej
východnej hranici s cieľom zlepšiť do budúcnosti komunikáciu a spoluprácu medzi
štátom a mimovládnymi neziskovými organizáciami, ako aj zvýšiť efektívnosť v
organizovaní, ale aj financovaní aktivít na pomoc ľuďom v núdzi utekajúcim pred
vojnovým konfliktom na Ukrajine;
D) podporuje
spoluprácu medzi platformami zastúpenými v Komore mimovládnych neziskových
organizácií a jednotlivými rezortami, ktoré sú zapojené do koordinácie pomoci v rámci
utečeneckej krízy;

E) poveruje splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti,
aby na základe návrhu Komory MNO a v spolupráci s jej predstaviteľmi otvoril s
predstaviteľmi rezortov a štátnych organizácií diskusiu na základe týchto princípov:
a) vytvoriť spoluprácu na základe klastrov spolupráce podľa rezortov a problémov,
ktoré riešia, v oblastiach: humanitárna pomoc na území UA; pomoc a podpora
utečencom na Slovensku; dobrovoľníctvo; financovanie pomoci; informačnokomunikačná oblasť (verejná mienka a sektor); nezávislosť SR od ruských
energetických zdrojov;
b) zapojiť do plánovania, riadenia a riešenia vládu a MNO;
c) okrem rezortov otvoriť komunikáciu aj s inštitúciami EÚ, ako aj platformami
a organizáciami OSN.

2.2. bod: Stratégia podpory a rozvoja participácie detí a mladých ľudí v SR
Zuzana Čačová
Nadácia otvorenej spoločnosti

PARTICIPÁCIA – ESENCIA DEMOKRACIE
•
•
•
•
•
•
•

Právo – Duch dohovoru o právach dieťaťa č. 12
Ekonomický záujem
Príležitosť – umožniť ju
Dať priestor – s ohľadom na deti
Zmysel participácie – zmysluplná, efektívna
Podpora vo forme facilitácie
Je to proces

PREČO?

„Mladí ľudia potrebujú byť vypočutí,
niečo dokázať... Inak sa obrátia k
niekomu, kto im túto možnosť
ponúkne.“
Christian Picciolini
autor knihy Romantické násilie a programu EXIT

PANDÉMIA A DETI A MLADÍ ĽUDIA

HLAS DETÍ VO VEREJNÝCH POLITIKÁCH
A V SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI

Čoraz častejšia požiadavka zakomponovaná aj
do medzinárodných dokumentov

Bariéry:
• Skepsa dospelých k schopnosti mladých
• Strach zo straty vlastnej autority na strane dospelých
• Náročnosť procesu (čas, financie, množstvo energie vloženej do
procesu)
Dôsledok – participácia detí žiadna alebo len veľmi formálna
(tokenizmus)

Eurochild
EU Stratégia pre deti
https://www.eurochild.org/event/putting-children-at-theheart-of-europes-recovery/

ČO NOVÉ V OBLASTI PARTICIPÁCIE ?
Stratégia SR pre mládež na roky 2021 - 2028
Stratégia inkluzívneho prístupu vo výchove a vzdelávaní –
Štátny pedagogický ústav – Pracovná skupina nadpredmetového hodnotového vzdelávania –
Kurikulárna reforma - https://vzdelavanie21.sk/
ŠPU, IUVENTA – žiacky poradný výbor https://www.ziackyporadnyvybor.sk/?fbclid=IwAR37w1WLX8N33V_mRNspApysPrnzvoJgtTl3pF_WZ
wIcTbXHAtKDMWwLTZA
IUVENTA nové príručky na podporu ŽŠR
https://www.minedu.sk/iuventa-vydala-nove-prirucky-na-podporu-ziackych-skolskychrad/?fbclid=IwAR3kqTIVIZvd7OFiG1KubhPk3zgYnwSElmULHXfkCFQODBEjoiYtyoF1qKE

HLAVNÉ ODPORÚČANIA pre štáty EU:

1. Stanoviť národné ciele zamerané na zníženie detskej chudoby a na to, aby sa deti
stali stredobodom plánov obnovy
2. Zaviesť európsku záruku na dieťa (Child guarantee, aspoň 5% rozpočtu)
3. Podporovať viacrozmerný prístup k riešeniu chudoby detí
4. Udržiavať, posilňovať a rozširovať investície do reinštitucionalizačných reforiem
5. Lepšie zacieliť dostupné zdroje financovania EÚ na deti v núdzi
6. Uznávať deti ako rovnocenných partnerov a umožniť im účasť

NÁVRH STRATÉGIE PODPORY A ROZVOJA PARTICIPÁCIE DETÍ A MLADÝCH ĽUDÍ v SLOVENSKEJ REPUBLIKE
• Pozičný dokument
• Návrh stratégie popdory a rozvoja participácie detí a mladých ľudí v SR
• Index participácie
• Podpora a rozvoj participácie na základných a stredných školách
• Podpora a rozvoj participácie v komunite miestnej a regionálnej samosprávy
Deti a mladí ľudia sú občanmi tejto krajiny a tvoria významnú časť populácie. Preto by mali mat ̌možnosti podieľať sa
na politickom a občianskom živote. Ich potreby a požiadavky by mali byť vypočuté a brané do úvahy. Deti a mladí
ľudia sú zároveň prijímateľmi verejných služieb a ich hlas môže prispieť k zvýšeniu ich kvality. Podpora participácie
detí a mladých ľudí je investíciou do výchovy aktívnych, zodpovedných a demokraticky zmýšľajúcich občanov.
Zhrnutie dokumentu: https://osf.sk/wp-content/uploads/2021/03/A4_zhrnutie-strategie-Final.pdf

NÁVRH STRATÉGIE PODPORY A ROZVOJA PARTICIPÁCIE DETÍ A MLADÝCH ĽUDÍ v SLOVENSKEJ REPUBLIKE
Projekt EVS: Tvorba mechanizmov participácie detí a mládeže na rozhodovacích procesoch školy a tvorbe verejných
politík mládeže
•Hlavným zámerom bolo zlepšiť verejné politiky prostredníctvom posilnenia participácie detí a mladých ľudí. Projekt
riešil ich nedostatočnú účasť a zapájanie sa do vecí verejných, ktoré chápeme ako kľúčové pre ich budúce zapájanie sa
do verejného života.
•V spolupráci s deťmi a mladými ľuďmi sme vypracovali zodpovedajúcu dokumentáciu, predstavujúcu teoretický základ
práce v oblasti participácie mladých ľudí, tomu predchádzala analýza už existujúcich dokumentov a pripraviť
relevantných dospelých ľudí na prácu s mládežou.

PODKLADY:

→ http://osf.sk/wpcontent/uploads/2018/11/Pozi%C4%8Dn%C3%
BD-dokument-Particip%C3%A1cia-det%C3%ADa-mlad%C3%BDch-%C4%BEud%C3%AD.pdf

→ http://osf.sk/wpcontent/uploads/2019/07/HLAS_DETI.pdf

→ http://osf.sk/wpcontent/uploads/2019/03/PARTICIPACIA.pdf

NIEČO NA PREČÍTANIE:

→ https://osf.sk/pribehy/co-by-na-to-povedaljan-amos/

→ https://osf.sk/wpcontent/uploads/2017/07/LP-vo-vychovea-vzdelavani_elektronicka.pdf

→ https://osf.sk/wpcontent/uploads/2015/02/skola-ako-akterzmeny.pdf

NIEČO NA PREČÍTANIE:

→https://osf.sk/nezaradene/proces-zapajaniamladych-ludi-do-rozhodovania/

→https://osf.sk/wpcontent/uploads/2020/06/Strategiaparticipacie-25062020.pdf

→https://osf.sk/wpcontent/uploads/2020/06/Index-participacie26022020.pdf

3.1. bod: Ochrana pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane
pred financovaním terorizmu
Ivan Málek
Finančná spravodajská jednotka
Prezídium Policajného zboru

4.1. bod: Systém riadenia spolupráce a partnerstva so zástupcami
občianskej spoločnosti pri príprave, implementácii a monitoringu fondov
EÚ v programovom období 2021 – 2027

Miroslav Mojžiš
projektový manažér

Projekt Efektívne zapojenie občianskej spoločnosti do implementácie a monitorovania EŠIF
zavádzaním participatívnych postupov
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti

4.1. bod: Systém riadenia spolupráce a partnerstva pri fondoch EÚ
UZNESENIE RADY VLÁDY MNO – NÁVRH č. 4-2022
Rada vlády Slovenskej republiky pre mimovládne neziskové organizácie
A) odporúča Ministerstvu investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
•
začleniť Systém riadenia spolupráce a partnerstva so zástupcami občianskej spoločnosti pri
príprave, implementácii a monitoringu fondov EÚ v programovom období 2021 – 2027 do Systému riadenia
implementácie fondov EÚ pre programové obdobie 2021 – 2027,
•
aktívne spolupracovať s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti,
•
zabezpečiť dostatočné finančné zdroje pre efektívny výkon systému riadenia partnerstva,

B) odporúča všetkým ústredným orgánom štátnej správy, podieľajúcim sa na riadení implementácie
fondov EÚ v programovom období 2021 – 2027,
rešpektovať systém partnerstva a spolupracovať pri jeho aplikovaní s Úradom splnomocnenca vlády SR pre
rozvoj občianskej spoločnosti

4.2. bod: Koncepcia rozvoja občianskej spoločnosti na roky 2022 – 2030
+ akčný plán na roky 2022 – 2026

4.3. bod: Otvorené vládnutie – informácie o príprave nového akčného plánu
• Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2022 – 2024
Lucia Lacika
kontaktná osoba Iniciatívy pre otvorené vládnutie na Slovensku

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti

4.3. bod: Otvorené vládnutie – informácie o príprave nového akčného plánu
Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2022 – 2024
• 17. februára 2022 zverejnený pracovný návrh nového akčného plánu na webstránke
• Zrealizovaných 5 online konzultácií
• Zverejnená predbežná informácia o tvorbe akčného plánu

4.3. bod: Otvorené vládnutie – informácie o príprave nového akčného plánu
Šesť hlavných záväzkov, zameraných na:
o zlepšenie ochrany oznamovateľov v štátnej správe (Úrad na ochranu oznamovateľov)
o rozvoj vzdelávania k otvorenému vládnutiu (ÚSV ROS v spolupráci s Univerzitou Mateja Bela
v BB)
o vytvorenie centrálnej platformy pre informovanie o stratégiách/prioritách štátu (MIRRI SR v
spolupráci s OZ Futuristiq)
o prenos príkladov dobrej praxe z komunity Iniciatívy pre otvorené vládnutie (ÚSV ROS)
o podpora participácie cez zlepšenie legislatívneho procesu (ÚSV ROS v spolupráci s Ústavom
verejnej politiky Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v BA)
o sledovanie dopadu otvorených dát na rôzne oblasti spoločnosti (MIRRI SR v spolupráci s ÚSV
ROS)

4.4. bod: Národný projekt Participácia – spustenie druhej etapy projektu

4.4. bod: Národný projekt Participácia – pozvánka na úvodnú konferenciu

4.4. bod: Národný projekt Participácia – pozvánka na úvodnú konferenciu
•

09:00 – 09:20 Otvorenie konferencie

o 09:20 – 10:20 Participácia a ústredné orgány štátnej správy
o 10:20 – 11:00 Participácia a regionálna územná samospráva
o 11:15 – 12:00 Informovanie, vzájomné učenie a participácia
o 13:00 –14:00

Účasť MNO na tvorbe a implementácii politík

•

Sieťovanie MNO a sektorové rady MNO
MNO a služby vo verejnom záujme
o 14.00 – 15:00 Nové témy a analytické expedície
Inkubátor Iniciatívny pre otvorené vládnutie
Analýza: Dôvera – verejnosť – inštitúcie
•

15:00 Záver konferencie

4.5. bod: Novela Zákona o dobrovoľníctve a ďalších predpisov
súvisiacich s dobrovoľníctvom
Mária Milková, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti

Alžbeta Brozmanová Gregorová, Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií
I.

Dôvody predloženia návrhu zákona

II.

Účel a cieľ návrhu zákona

III. Navrhované úpravy zákona o dobrovoľníctve, vrátane úprav osobitných právnych predpisov
IV. Financovanie
V.

Participatívny proces

5. bod: Rôzne

Návrh ďalších termínov zasadnutí Rady vlády MNO v roku 2022:

• 21. júna 2022

• 20. septembra 2022
• 6. decembra 2022

Ďakujeme za pozornosť

a tešíme sa na stretnutie
na zasadnutie Rady vlády MNO
21. júna 2022

