VÝROČNÁ SPRÁVA 2007
Nadácia otvorenej spoločnosti
Open Society Foundation

Ďakujeme nášmu zakladateľovi pánu Georgeovi Sorosovi za podporu a pretrvávajúce odhodlanie prispievať k rozvoju
otvorenej, demokratickej a modernej spoločnosti na Slovensku.
Ďakujeme všetkým podporovateľom Nadácie otvorenej spoločnosti a spolupracovníkom za pomoc pri napĺňaní nášho
poslania.

OBSAH
VZDELÁVANIE ........................................................................................................................................................9
Vzdelávací program............................................................................................................................................................................ 9
Štipendijné programy pre talentovaných rómskych študentov stredných a vysokých škôl .............................................................. 10
Stredoškolské štipendiá.................................................................................................................................................................... 10
Súťaž v písaní anglických esejí – 13. ročník .................................................................................................................................... 10
Jednoročné stáže slovenských učiteľov na britských súkromných stredných školách (HMC) ......................................................... 11
Rómsky pamätný univerzitný štipendijný program - RMUSP ........................................................................................................... 11

VEREJNÉ ZDRAVIE ..............................................................................................................................................12
Program znižovania škôd spojených s užívaním drog - Harm Reduction Program ......................................................................... 12
Zdravie Rómov ................................................................................................................................................................................. 12

DOBRE SPRAVOVANÁ SPOLOČNOSŤ ...............................................................................................................14
Právny program ................................................................................................................................................................................ 14
A. Ochrana ľudských práv............................................................................................................................................................ 14
B. Podpora transparentnosti - Prístup k informáciám .................................................................................................................. 14
C. Posilnenie súdnictva................................................................................................................................................................ 15
Rovnosť príležitosti – podpora participácie Rómov .......................................................................................................................... 15
A. Dekáda inklúzie Rómov ........................................................................................................................................................... 15
B. Res publica – podpora advokačných aktivít ............................................................................................................................ 16
C. TRUST for Civil Society – Sme si rovní................................................................................................................................... 16
D. Podpora rómskych študentov stredných a vysokých škôl ....................................................................................................... 16
E. Monitoring rómskych osád....................................................................................................................................................... 17
F. Zdravie Rómov......................................................................................................................................................................... 17
G. Rómska mládež – európske občianstvo.................................................................................................................................. 17
H. Iniciatíva Národný kontaktný bod pre rómske ženy................................................................................................................. 17
Program verejnej správy................................................................................................................................................................... 17
Priaznivé prostredie pre neziskové organizácie ............................................................................................................................... 18
A. Dištančné vzdelávanie pre MNO ............................................................................................................................................. 18
B. Program na skvalitnenie výučby o občianskej spoločnosti a/alebo neziskovom sektore na univerzitách
a vysokých školách na Slovensku........................................................................................................................................... 18
Inovačné projekty ............................................................................................................................................................................. 19
Blokový grant - Program na podporu ochrany ľudských práv........................................................................................................... 19
Prostriedky získané z darovaných 2% zo zaplatenej dane z príjmu................................................................................................. 19

PODPORA MEDZINÁRODNEJ SPOLUPRÁCE ....................................................................................................20
East East Program – partnerstvo bez hraníc.................................................................................................................................... 20

SPOLOČNOSŤ A INFORMÁCIE............................................................................................................................21
Novinárska cena 2006 ...................................................................................................................................................................... 21

Programoví partneri NOS – OSF............................................................................................................................22
Nadácia Škola dokorán, Žiar nad Hronom ....................................................................................................................................... 22
Open Medical Club ........................................................................................................................................................................... 22
Slovensko-český ženský fond .......................................................................................................................................................... 22
Nadácia - Centrum súčasného umenia ............................................................................................................................................ 22

Zoznam udelených grantov a štipendií...................................................................................................................23
Organizačná štruktúra ............................................................................................................................................33
Expertné komisie .............................................................................................................................................................................. 35
Pravidlá pre členov expertnej komisie.......................................................................................................................................... 37

FINANČNÁ SPRÁVA .............................................................................................................................................38
Prehľad príjmov podľa zdrojov a ich pôvodu v Sk a prehľad o Darcoch s ich darmi presahujúcimi 10 000 Sk ........................... 38
Stav a pohyb majetku a záväzkov................................................................................................................................................ 39
Celkové Náklady NOS – OSF v roku 2006 v členení podľa jednotlivých druhov činností............................................................ 40
Transparentnosť nakladania s finančnými prostriedkami v NOS – OSF...................................................................................... 41
Etický kódex NOS – OSF............................................................................................................................................................. 42

Vážení priatelia,
výročná správa Nadácie otvorenej spoločnosti ponúka stručný prehľad našej činnosti za rok 2007. Výpočet toho, čo sme za jeden
rok urobili, predstavuje zjednodušenú informáciu o tom, čomu sme sa venovali a ako sme napĺňali náš zámer vytvárať podmienky na
to, aby otvorenú spoločnosť opakovane mohli definovať ľudia, ktorí v nej žijú.
Táto správa je o aktivitách ľudí, ktorí reagujú na nedostatky v našej spoločnosti a na problémy nielen upozorňujú, ale ich zároveň
aktívne skúšajú naprávať. Je o ľuďoch, ktorých zaujíma, v akej spoločnosti žijú, a preto prichádzajú s novými riešeniami
pretrvávajúcich a nových výziev.
V roku 2007 sme kombinovali vlastné aktivity s poskytovaním finančnej podpory inštitúciám aj jednotlivcom vo forme grantov
a štipendií. Hoci sa ťažisko našej práce do istej miery presúva oproti minulým rokom k vlastným aktivitám, ak sa má posilňovať a
obnovovať základňa aktérov občianskej spoločnosti, zostáva pre nás stále aktuálnym zadaním zachovať priestor na finančnú
podporu mimovládnych organizácií v grantových programoch.
Témami, na ktoré sme sa sústredili v roku 2007, boli ľudské práva, rovnosť príležitostí a nediskriminácia, transparentnosť a podpora
potenciálu občianskej spoločnosti. Projekty sa zameriavali na oblasť vzdelávania, verejného zdravia, dostupnosť a kvalitu informácií,
médiá, postavenie marginalizovaných skupín v spoločnosti a ich zapájanie do identifikácie a riešenia problémov. Dôležitým prvkom
v programovej skladbe bola medzinárodná spolupráca. Je potešiteľné, že sa podarilo zorganizovať viacero podujatí
s medzinárodnou účasťou a vyslať zástupcov slovenských mimovládnych organizácií a iných inštitúcií na stretnutia o zaujímavých
témach do zahraničia.
Ku všetkému, čo sa podarilo, vo veľkej miere prispeli členovia správnej rady a expertných komisií, početní partneri, spolupracovníci,
grantisti a samozrejme donori. Všetkým ďakujeme.

Alena Pániková
výkonná riaditeľka
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O NÁS
KTO SME
Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation (NOS – OSF) je mimovládna organizácia, ktorá na Slovensku pôsobí od
roku 1992.
NOS – OSF je súčasťou medzinárodnej siete známej ako „Sieť Sorosových nadácií“. Túto sieť tvorí skupina autonómnych
národných organizácií pokrývajúcich aktivity vo vyše 60 štátoch na celom svete. (viac na www.soros.org).
NOS – OSF je jednou zo siedmich zakladateľských organizácií Fóra donorov – neformálneho zoskupenia grantových organizácií na
Slovensku.
VÍZIA
„Otvorená spoločnosť je ideál, založený na tom, že naše poznanie a myslenie je nedokonalé, a že dokonalá spoločnosť je pre nás
nedosiahnuteľná. Musíme sa uspokojiť s druhou najlepšou možnosťou: s nedokonalou spoločnosťou, ktorá je otvorená
zdokonaľovaniu a usiluje sa oň.“
G. Soros
MISIA
Poslaním NOS – OSF je rozvoj otvorenej, demokratickej spoločnosti, spoločnosti, kde sú si ľudia vedomí svojich práv a povinností a
aktívne sa podieľajú na verejnom živote.
CIELE





Otvárať aktuálne témy, iniciovať a podporovať inovatívne a pokrokové prístupy v riešení spoločenských otázok.
Vytvárať podmienky na rovnosť príležitostí a začleňovanie znevýhodnených skupín obyvateľov do spoločnosti.
Prispieť k transparentnosti a efektívnemu fungovaniu spoločnosti.
Posilňovať občiansku spoločnosť ako dôležitého aktéra pri presadzovaní hodnôt otvorenej spoločnosti na miestnej a
medzinárodnej úrovni.

HODNOTY, KU KTORÝM SA HLÁSIME
otvorenosť, dialóg, nekonfliktnosť, tolerancia, aktivita, transparentnosť, akceptácia, vzájomný rešpekt, zodpovednosť, slobodná
voľba
George Soros, zakadateľ NOS – OSF
Narodil sa v Budapešti. V Maďarsku prežil nacistickú okupáciu a v roku 1947 odišiel do Anglicka, kde absolvoval štúdium na London
School of Economics. Tu sa oboznámil s dielom filozofa Karla Poppera, ktorý hlboko ovplyvnil jeho neskoršie profesionálne a
filantropické aktivity. V roku 1956 sa presťahoval do Spojených štátov amerických, kde prostredníctvom svojho medzinárodného
finančného fondu akumuloval veľký kapitál. Quantum Fund sa považuje za najúspešnejší investičný fond v dejinách, keďže
priemerná ročná návratnosť je 31% počas celej jeho 32-ročnej histórie.
Od roku 1979 rozvíja svoje filantropické aktivity. V tomto období začal poskytovať financie africkým študentom pre štúdium na
Univerzite v Kapskom Meste počas apartheidu v Južnej Afrike. V súčasnosti je predsedom Open Society Institute. V roku 1992
založil Stredoeurópsku univerzitu (Central European University), ktorej hlavným sídlom je Budapešť.
Je autorom ôsmich kníh a množstva článkov o politike, spoločnosti a ekonomike, ktoré sa pravidelne objavujú vo významných
novinách a časopisoch po celom svete. Dostal čestné uznanie New School for Social Research, Univerzity v Oxforde, Ekonomickej
univerzity v Budapešti a Univerzity v Yale. V roku 1995 mu Univerzita v Bologni udelila najvyššie ocenenie – Laurea Honoris Causa
za úsilie presadzovať myšlienku otvorenej spoločnosti po celom svete. V roku 2002 mu bola udelená Daytonská cena mieru za
presadzovanie mieru na Balkáne.
Inštitút otvorenej spoločnosti
Inštitút otvorenej spoločnosti (Open Society Institute – OSI) je súkromná nadácia, ktorá realizuje operačné aktivity a udeľuje granty.
Zameriava sa na tvorbu verejnej politiky, presadzovanie demokracie, ľudských práv, ekonomických, právnych a sociálnych reforiem.
Na miestnej úrovni realizuje rad iniciatív na podporu právneho štátu, vzdelávania, verejného zdravia a nezávislých médií. Zároveň
posilňuje cezhraničnú a medzikontinentálnu spoluprácu pri boji proti korupcii a porušovaniu ľudských práv.
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OSI založil v roku 1993 investor a filantrop George Soros, aby tak mohol podporovať svoje nadácie, ktoré vznikali od roku 1984 v
strednej a východnej Európe a v krajinách bývalého Sovietskeho zväzu. Ich úlohou bolo pomáhať bývalým komunistickým krajinám v
procese transformácie k demokracii. Sieť postupne rozšírila svoje pôsobenie a v súčasnosti zastrešuje organizácie vo viac ako 60
krajinách vrátane Spojených štátov amerických.
Ďalšie informácie na internete: Open Society Institute New York: http://www.soros.org
Ďalší donori r. 2007
Ch. S. Mott Foundation
Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe
Svetová banka
Úrad vlády SR, Bratislava
GITANO, Španielsko
Britská rada na Slovensku, Bratislava
US Ambassy
HMC Project in Central and Eastern Europe, Cambridge
Združenie vydavateľov – Bratislava
Prispievatelia z podielu zaplatenej dane 2%
Ďakujeme!
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PREHĽAD AKTIVÍT A
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VZDELÁVANIE
Vzdelávanie patrí k základným oblastiam aktivít Nadácie otvorenej spoločnosti. V roku 2006 Nadácia pokračovala v svojich aktivitách
na podporu reformy vzdelávania a iniciovala operačný program dištančného vzdelávania zameraný na posilňovanie trvalej
udržateľnosti neziskového sektora. Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne mladých ľudí, poznávanie iných kultúr či získavanie nových
skúseností realizujeme prostredníctvom štipendijných programov, ktoré majú v nadácii už od jej založenia svoje stále miesto. V
rámci oblasti boli v roku 2007 udelené 2 granty v celkovej hodnote 2 250 000 Sk a 380 štipendií.

Vzdelávací program
Vzdelávací program Nadácie otvorenej spoločnosti nadväzuje na stále pretrvávajúce výzvy, ktoré vyplývajú z chýbajúcej reformy
vzdelávania a potreby rovného prístupu k vzdelaniu prostredníctvom podpory multikultúrneho a tolerantného prostredia škôl a
komunít.
Cieľová skupina: MNO, široká a odborná verejnosť, inštitúcie štátnej a verejnej správy, samosprávy, školy.
Programové oblasti:
Program uplatňuje kombináciu dvoch prístupov. Nepriamu podporu reformy vzdelávacej politiky prostredníctvom zvýšenia účasti
občianskeho sektora na procese monitoringu vládnych akcií a krokov v oblasti obsahovej reformy vzdelávania. Diskusie, štúdie,
analýzy súvisiacich tém a hľadanie optimálneho spôsobu spolupráce MNO so štátnou správou, vrátane presadzovania
multikultúrneho vzdelávania patrili v roku 2007 k našim prioritám. Spolupracujeme so zahraničnými organizáciami (Člověk v tísni,
Varianty) a relevantnými domácimi inštitúciami.
Zoznam udelených grantov v prílohe
Operačné aktivity
Postavenie multikultúrnej výchovy a vzdelávania na základných a stredných školách na Slovensku
8. február 2007, Bratislava
Menšiny v multikultúrnej výchove a vzdelávaní
23. marec 2007, Šamorín
Porovnanie modelov multikultúrnej výchovy a vzdelávania v Čechách a na Slovensku
24. – 25. apríl 2007, Bratislava
Zriadenie pracovnej skupiny, ktorá definuje východiskový materiál multikultúrnej výchovy a vzdelávania v kontexte
obsahovej reformy školstva na Slovensku
25. máj – 30. december 2007
Medzinárodná 3-dňová výmena budovania kapacít pre multikultúrnu výchovu a vzdelávanie
12. – 15. jún 2007, Praha, Čechy
Tréning trénerov multikultúrnej výchovy
30. september – 3.október 2007, Senec
Výskum postojov žiakov základných škôl k autochtónnym a novým menšinám na Slovensku
V rámci programu bol udelený finančný príspevok 658 000,- Sk Centru pre výskum etnicity a kultúry na projekt „Výskum postojov
žiakov základných škôl k autochtónnym a novým menšinám na Slovensku“ (2007-2008)
Partneri: Program East East: partnerstvo bez hraníc, Člověk v tísni, projekt Varianty Česká republika
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Štipendijné programy pre talentovaných rómskych študentov stredných a vysokých škôl
Štipendijné programy pre rómskych študentov stredných a vysokých škôl administruje Nadácia otvorenej spoločnosti pre Sekretariát
splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity, ktorý na základe uznesenia vlády SR č. 278 poskytuje finančné prostriedky na
Program podpory talentovaných rómskych žiakov stredných a vysokých škôl. Tieto prostriedky sú určené nadaným rómskym
študentom stredných škôl, jednotlivcom a študentom VŠ, na uľahčenie štúdia.
Študenti SŠ:
Štipendiá boli udelené v 2 kolách
Obdobie január – jún 2007: počet uchádzačov: 125 z 25 stredných škôl, počet udelených štipendií: 112 na 24 stredných škôl
Obdobie september – december 2007: počet uchádzačov: 238 z 50 stredných škôl, počet udelených štipendií: 172 na 36 stredných
škôl
Študenti VŠ:
Štipendiá boli udelené v 2 kolách
Obdobie január – jún 2007: počet uchádzačov: 59, počet udelených štipendií: 25
Obdobie september – december 2006: počet uchádzačov: 70, počet udelených štipendií: 35
Zoznam udelených štipendií v prílohe

Stredoškolské štipendiá
Vzdelávací program, zameraný na zdokonalenie znalosti anglického jazyka, realizujeme od roku 1993 s cieľom umožniť študentom
štúdium na americkej alebo britskej strednej škole, pomôcť zblíženiu a pochopeniu rôznych kultúr, spoznať životný štýl v zahraničí
prostredníctvom pobytov v rodinách, vzdelávacích programov, zapájaním sa do klubových a komunitných aktivít. NOS – OSF
administruje výber študentov zo Slovenska.
Štipendiá v roku 2007/08:
ASSIST, USA, 1-ročný študijný pobyt

4 štipendiá

HMC, Veľká Británia, 1-ročný študijný pobyt

7 štipendií

Reklamným partnerom programu je spoločnosť Bratcarl, a.s., vlastník hotela Carlton a kancelárskych priestorov Carlton Savoy
Office Building a Carlton Courtyard Office Building.
Zoznam udelených štipendií v prílohe

Súťaž v písaní anglických esejí – 13. ročník
Od roku 1995 nadácia každoročne vyhlasuje súťaž pre stredoškolákov s cieľom motivovať študentov na zdokonaľovanie sa v
anglickom jazyku, podporiť talentovaných a kreatívnych mladých ľudí s originálnym myslením a ich vyjadrovanie sa k aktuálnym
spoločenským a osobným témam. Študenti gymnázií, súťažia v troch kategóriách (mladší: 1., 2. ročník, starší: 3., 4. ročník,
anglofóni: študenti ktoréhokoľvek ročníka, ktorí študovali na anglickej škole v zahraničí viac ako 4 mesiace). V roku 2007 súťaž
spoločne organizovali NOS – OSF, Britská rada a SAUA/SATE.
Témy esejí:
1. „Redukujte, recyklujte, znova použite“ – slogan použitý počas medzinárodnej kampane, ktorá vyzýva ľudí na boj proti klimatickým
zmenám. Opíšte reakciu na túto výzvu u vás doma, v škole a vo vašej komunite.
2. „Zmena klímy je v súčasnosti najväčšou výzvou pre celý svet“. Rozoberte.
3. “Mnoho mladých ľudí sa nezaujíma o životné prostredie”. Platí to aj o Slovákoch a ak áno, čo sa dá urobiť, aby ich to zaujímalo?
Počet esejí: 705
Počet ocenených: 12
Zoznam výhercov v prílohe
NOS – OSF venovala všetkým víťazom 4. knihu víťazných esejí tejto súťaže a darčekové predmety.
Knihy víťazných esejí sú prístupné na stiahnutie na našej webstránke: http://www.osf.sk
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Programoví partneri:
Britská rada
Slovenská asociácia učiteľov angličtiny (SAUA/SATE)
Sponzorskí partneri:
CKM SYTS
Sasakawa Peace Foundation - Sasakawa Central Europe Fund
Slovak Ventures, s.r.o. - Longman
Oxford University Press
Stiefel-Eurocart, s.r.o.
Public Affairs Section of the U.S. Embassy
Vydavateľstvo Foreign Language Publications - časopis Friendship
Cambridge University Press
The Slovak Spectator
Mimi Gosney a Arlene Barilec - bývalé dobrovoľníčky Peace Corps na Slovensku

Jednoročné stáže slovenských učiteľov na britských súkromných stredných školách (HMC)
Od roku 1997 majú mladí slovenskí učitelia rôznych predmetov možnosť počas jednoročnej stáže (v rámci ktorej vyučujú svoj
predmet a zároveň sú tútormi pre študentov) získať nové poznatky, zvýšiť úroveň odbornej terminológie a získať pedagogickú prax
na súkromných stredných školách vo Veľkej Británii.
Počet uchádzačov: 17
Počet účastníkov: 5
Zoznam účastníkov v prílohe
Partneri:
Headmasters’ and Headmistresses’ Conference – HMC, Veľká Británia
súkromné stredné školy vo Veľkej Británii

Rómsky pamätný univerzitný štipendijný program - RMUSP
Rómsky pamätný univerzitný štipendijný program ponúka prospechové štipendiá rómskym vysokoškolským študentom denného
(príp. postgraduálneho štúdia) štúdia na niektorej z univerzít/vysokých škôl akreditovaných MŠ SR.
Počet uchádzačov: 37
Počet štipendistov: 25
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VEREJNÉ ZDRAVIE
V oblasti verejného zdravia je cieľom Nadácie ovplyvniť zdravotnú politiku smerom k sociálnej inklúzii, uplatňovaniu ľudských práv, a
spravodlivosti s využitím vedeckých údajov. V roku 2007 sa nadácia zamerala predovšetkým na prekonávanie marginalizácie Rómov
a užívateľov drog a na podporu aktérov občianskej spoločnosti, ktorí sa daným témam venujú. Ťažisko programu je v operačných
aktivitách nadácie

Program znižovania škôd spojených s užívaním drog - Harm Reduction Program
Cieľom operačného, vzdelávacieho a grantového programu Harm Reduction je systematická podpora aktivít presadzujúcich túto
filozofiu v prístupe k drogovým problémom. Ide najmä o podporu neziskových organizácií poskytujúcich služby výmeny ihiel a
striekačiek aktívnym užívateľom drog. Rovnako poskytuje podporu a vykonáva operačné aktivity v oblasti vzdelávania, advokačné
služby a výskumnú činnosť.
Operačné aktivity:
Projekt evalvácie uplatňovania vybraných drogových paragrafov Trestného zákona
Viacročný výskumný projekt realizuje Nadácia v spolupráci s Ústavom verejnej politiky, FSEV UK Bratislava, Národným
monitorovacím centrom pre drogy, Pedagogickou fakultou UMB Banská Bystrica a Katedrou Psychológie, Palackého Univerzity v
Olomouci. Multidisciplinárny tím si dal za cieľ popísať proces uplatňovania právnej úpravy prechovávania a manipulácie s
nelegálnymi drogami. Získané údaje poskytnú dôležité poznatky o uplatňovaní príslušných paragrafov a napĺňaní cieľov
stanovených v Dôvodovej správe Ministerstva Spravodlivosti k Trestnému zákonu SR v praxi.
Vznik celonárodnej siete nízkoprahových centier pre aktívnych užívateľov drog.
Cieľom projektu bola podpora vzniku a fungovania celonárodnej siete nízkoprahových regionálnych centier zameraných na
nízkoprahové služby pre aktívnych užívateľov drog, čím reagoval na potrebu aktívneho zapájania sa mimovládnych organizácií do
riešenia protidrogového problému. Prostredníctvom posilnenia inštitucionálnych kapacít mimovládnych organizácií pôsobiacich v
oblasti harm reduction, podporou ich krossektorálnej spolupráce, komunikácie, koordináciu aktivít a celkovú udržateľnosť ich služieb
podporil možnosti vytvorenia celonárodnej takejto siete.
Prostriedky získané na túto aktivitu z iných zdrojov: 756.864,- Sk

Zdravie Rómov
Zdravie patrí k najdôležitejším prioritám Dekády rómskej inklúzie. Ťažisko práce nadácie predstavuje operačný program, ktorý
nadácia realizovala od: 1. 2. 2006 do 31.12.2007. Na programe sa zúčastnilo 11 terénnych zdravotných pracovníkov v rómskych
lokalitách Giraltovce, Hermanovce, Kecerovce, Veľké Kapušany, Drahňov, Tisovec-Píla, Lastovce, Pruské, Stará Kremnička,
Vaľkovňa a Trnava. Cieľom bolo konkrétnymi krokmi a aktivitami prispieť k zlepšeniu životných podmienok obyvateľov rómskych
osád, k zabezpečeniu prístupu k zdravotníckym službám a k trvalej zodpovednosti rómskych spoluobčanov za svoje zdravie.
V priebehu 2 rokov sa podarilo:
 Evidentne zlepšiť počty preventívnych prehliadok Rómskych detí na obvodných zdravotných strediskách.
 Dosiahnuť 100% zaočkovanosť detí v Spišskom Štiavniku.
 Minimálne 2x v roku vo všetkých osadách v projekte urobiť generálny poriadok okolia obydlí.
 Zlepšiť disciplínu a komunikačné schopnosti Rómov pri prezentovaní svojich zdravotných problémov
Operačné aktivity
Advokácia programu
Posilňovanie úlohy, pozície a stabilizácie terénnych zdravotných pracovníkov v rómskych osadách pracujúcich aj v programoch
iných inštitúcií a MVO v oblasti zdravia Rómov (Asociácia komunitných centier, program Regionálnych úradov verejného
zdravotníctva v SR)
Práca v rómskych osadách:
Práca terénnych zdravotných pracovníkov priamo v osadách – neformálne vzdelávanie a ovplyvňovanie hygienických zručností
rómskych detí, mládeže a dospelých Rómov
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Vzdelávacie podujatia v SR:
Tréning terénnych zdravotných pracovníkov
25. január 2007, Prešove
Tréning advokovania na lokálnej a regionálnej úrovni v oblasti posilňovania personálnych kapacít terénnych zdravotných
pracovníkov
Partneri: Krajský úrad Prešov
Workshop pre terénnych zdravotných pracovníkov
8. – 9. marec 2007
Ako skrášliť životné prostredie Rómskych osád a „Koncepcia skvalitnenia bývania v Rómskych osadách v Prešovskom regióne“
Partneri: Krajský úrad Prešov
Workshop pre terénnych zdravotných pracovníkov
24. – 25. máj 2007, Sigord pri Prešove
Ako robiť prevenciu v oblasti zdravotnej výchovy na základných školách s rómskymi deťmi
Zdravotná osveta pre mládež – spolupráca s Komunitnými centrami
Mapovanie komunitných centier v SR
21.jún 2007, Prešov
Pracovné stretnutie s terénnymi zdravotnými pracovníkmi a ďalšími anketármi o tom, ako zmapovať existenciu, materiálne a
personálne zabezpečenie a prácu komunitných centier vo všetkých regiónoch SR
Partneri:Asociácia komunitných centier
Mapovanie komunitných centier v SR
17. august 2007, Prešov
Pracovné stretnutie so všetkými anketármi a terénnymi zdravotnými pracovníkmi za účelom zhromaždenia získaných údajov a
začiatku spracovávania Atlasu komunitných centier
Partneri:Asociácia komunitných centier v SR
Workshop terénnych zdravotných pracovníkov
12. a 13. október 2007, Levoča
Vzájomné informovanie sa účastníkov siete terénnych zdravotných pracovníkov o zdravotnom stave Rómskych komunít, o
spolupráci s obecnými úradmi a inými lokálnymi zainteresovanými inštitúciami a jednotlivcami. Príprava vyhodnotenia 2-ročného
projektu.
Publikačná činnosť:
Spracovanie printovej verzie „Atlasu komunitných centier v SR“ (Atlas vydaný tlačou vo februári 2008)
Publikácia je prístupná na stiahnutie na našej webstránke: http://www.osf.sk
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DOBRE SPRAVOVANÁ SPOLOČNOSŤ
Cieľom je prispieť k optimálnemu fungovaniu inštitúcií, k vytváraniiu podmienok na tvorbu politík zohľadňujúcich uplatňovanie
ľudských práv marginalizovaných skupín, prekonávanie diskriminácie a vylúčenosti a rozvíjanie príležitostí na participáciu občanov
na spravovaní vecí verejných. V rámci oblasti bolo udelených 57 grantov v celkovej hodnote 12 085 305,00 Sk.

Právny program
Cieľom právneho programu je prispieť k upevňovaniu princípov právneho štátu na Slovensku. Prostredníctvom konkrétnych
projektov sa nadácia snaží podporovať dodržiavanie a ochranu ľudských práv s dôrazom na boj proti diskriminácii a prejavom
extrémizmu, zabezpečovanie transparentnosti a posilnenie nezávislosti súdnictva.
Právny program realizujeme v oblastiach:
A. Ochrana ľudských práv
B. Podpora transparentnosti
C. Posilnenie súdnictva
Úplný zoznam grantov v prílohe
A. Ochrana ľudských práv
Podprogram sa v súčasnosti venuje hlavne téme extrémizmu prostredníctvom operačných aktivít nadácie ako aj podporou projektov
iných organizácií. Zároveň sa zameriava na monitorovanie antidiskriminačnej legislatívy a šírenia informácií o jej dodržiavaní, právne
poradenstvo obetiam diskriminácie a podieľania sa na tvorbe relevantnej legislatívy.
Operačné aktivity:
1. Nemaj trému z extrému – informáciami proti extrémizmu
Hlavným cieľom projektu Nemaj trému z extrému, ktorý začala NOS-OSF realizovať v roku 2007, je prispieť k eliminácii prejavov
extrémizmu u mládeže aktivitami zameranými na prevenciu a informovanosť. Projekt pozostáva z dvoch hlavných komponentov;
publikácie s multimediálnym DVD a tréningu učiteľov. Projekt je určený primárne pre učiteľov, ktorí sa s prejavmi extrémizmu
stretávajú vo svojej praxi, alebo prejavujú záujem o túto tému a sú schopní tému extrémizmu zakomponovať do svojich vyučovacích
hodín, a policajtov – preventistov, špecializujúcich sa na boj proti extrémizmu. Sekundárnou cieľovou skupinou je mládež v
najširšom zmysle. Oficiálnymi partnermi projektu sú: Policajný zbor SR, Metodicko-pedagogické centrum (MPC), OZ Ľudia proti
rasizmu a OZ CEEV Živica. NOS – OSF však na projekte spolupracuje s celým radom iných relevantných partnerov, ako sú
napríklad špecializované učiteľské periodiká alebo psychologicko-pedagogické poradne.
B. Podpora transparentnosti - Prístup k informáciám
Cieľom podprogramu je podpora všetkých aktivít vedúcich k zvyšovaniu transparentnosti prostredníctvom slobodného.
Transparentnosť je chápaná ako základný prvok dobre fungujúcich procesov v spoločnosti a tiež ako základný predpoklad boja proti
korupcii a klientelizmu.
Operačné aktivity:
1. Súťaž INFOčin roka 2007
28. septembra 2007 NOS-OSF vyhlásila výsledky piateho ročníka súťaže INFOčin roka, zameranej na monitorovanie uplatňovania
zákona o slobodnom prístupe k informáciám. V roku 2007 odborná komisia, ktorú tvorili Tomáš Kamenec, advokát, Vladimír Pirošík,
advokát a občiansky aktivista, Ema Beblavá, Transparency International Slovensko, Oldřich Kužílek, predkladateľ zákona o
slobodnom prístupe k informáciám v ČR, Lucia Žitňanská, pslankyńa NR SR a víťazka INFOčin 2006 a Peter Bittner, riaditeľ TV
Pezinok hodnotila celkovo 23 platných nominácií. Víťazom kategórie Priateľský čin roka sa stal Mestský úrad Šaľa, druhé miesto
získal Žilinský samosprávny kraj a tretie miesto Kancelária verejného ochrancu práv. Prvé miesto v kategórii Nepriateľský čin roka
získali Štátne lesy TANAPu, druhé Ministerstvo pôdohospodárstva SR a tretie minister školstva Ján Mikolaj. Partnermi súťaže boli:
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Svetová banka a agentúra PRime time. Mediálnymi partnermi denník SME, občiansky denník Changenet.sk a LOToS – spolok
lokálnych televíznych staníc Slovenska. Detailnejšie informácie na www.infocin.sk.
2. Dokument Infozákon v praxi
NOS-OSF a TV Pezinok pripravili v roku 2007 dokument Infozákon v praxi. Dokument predstavuje verejnosti zákon o slobodnom
prístupe k informáciám a jeho praktické využitie ako prostriedku na dosahovanie verejných cieľov. Dokument predstavuje konkrétne
pozitívne príklady využitia infozákona ako aj problémové kauzy. Dokument je spracovaný nadčasovo. Odvysielalo a reprízovalo ho
20 lokálnych TV staníc združených LOToS – spolku lokálnych televíznych staníc Slovenska (www.lotos.sk).
3. Monitoring pripravovanej legislatívy
NOS-OSF v roku 2007 druhý rok pokračovala v projekte monitorovania pripravovanej legislatívy na stránke www.osf.sk. Cieľom
projektu bolo vytvoriť systém sledovania legislatívy, ktorá sa nachádza v štádiu plánovania, prípravy paragrafového znenia a
prijímania, tak aby subjekty tretieho sektora boli schopné vstúpiť do týchto procesov.
C. Posilnenie súdnictva
Analýza potrieb slovenského súdnictva z pohľadu mimovládneho sektora
V roku 2007 NOS-OSF uskutočnila analýzu potrieb súdnictva na Slovensku z pohľadu možnosti participácie riešenia problémov
aktivitami tretieho sektora. Analýza bola základom na definovanie oblastí podpory pre vyhlásenie Výzvy na predkladanie žiadostí o
poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podprojekt v rámci Blokového grantu financovaného z Finančného mechanizmu
EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu SR. Jednou z priorít Blokového grantu Programu na podporu
ochrany ľudských práv je posilnenie súdnictva. Tento grantový program bude prebiehať do roku 2010.

Rovnosť príležitosti – podpora participácie Rómov
Rovnosť príležitostí Rómov v našej spoločnosti je jednou z hlavných tém práce nadácie. Hlavným cieľom programu je zmena
postavenia rómskej národnostnej menšiny na Slovensku, vytváranie podmienok na aktívne prekonávanie problémov
znevýhodnených rómskych komunít, zapájanie mimovládnych neziskových organizácií, expertov, inštitúcií a relevantných aktérov
občianskej spoločnosti do tohto procesu. Od roku 2005 sú aktivity nadácie zamerané na prekonávanie nedostatkov v súlade s cieľmi
dekády inklúzie Rómov (2005 – 2015). Viac informácií o dekáde na http://www.romadecade.org
Aj v roku 2007 boli popri udeľovaní grantov nosnou časťou programu operačné aktivity.
Cieľová skupina: MNO, široká a odborná verejnosť, jednotlivci.
Programové oblasti:
A. Dekáda inklúzie Rómov - Program malých grantov
B. Res publica – podpora advokačných aktivít
C. TRUST for Civil Society – Sme si rovní
D. Podpora rómskych študentov stredných a vysokých škôl
E. Monitoring rómskych osad
F. Zdravie Rómov
G. Rómska mládež –európske občianstvo
H. Iniciatíva Národný kontaktný bod pre rómske ženy
A. Dekáda inklúzie Rómov
Dekáda inklúzie Rómov 2005 - 2015 je iniciatíva podporovaná Inštitútom otvorenej spoločnosti (Open Society Institute) a Svetovou
bankou (World Bank). Je to prvé medzinárodné úsilie tohto druhu v boji proti diskriminácii a snahou zabezpečiť Rómom rovnosť
prístupu k vzdelávaniu, bývaniu, zamestnanosti a zdravotníckej starostlivosti.
Vyhlásený vo februári 2005 a podporený deviatimi krajinami strednej a východnej Európy, program Dekáda inklúzie Rómov má tiež
podporu Európskej komisie, Rozvojovej banky Rady Európy a Rozvojového programu OSN.
Program malých grantov – Small Grants Program 2007 pre MNO - participácia mládeže, občianska angažovanosť
Program malých grantov je spoločným grantovým a operačným programom Svetovej banky (World Bank) a Nadácie otvorenej
spoločnosti (Open Society Foundation).
Program malých grantov financuje aktivity zamerané na posilnenie mechanizmov inklúzie, zodpovednosti a participácie, ako aj na
vytváranie partnerstiev s verejným a súkromným sektorom a ostatnými mimovládnymi organizáciami s cieľom podporovať miestne
vlastníctvo, prinášať inovatívne riešenia a posilniť aktívnu účasť chudobnej a marginalizovanej populácie.
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Celkový počet žiadostí: 86
Celkový počet posudzovaných žiadostí: 85
Počet schválených: 12
Programoví partnerí: Svetová banka (World Bank), OSI Budapešť (RPP)
Zoznam schválených grantov v prílohe
Podpora skúseností a zručnosti mladých Rómskych lídrov zapojených do iniciatívy Dekáda Inklúzie Rómov (2005 – 2015)
Viac v Programe East East: partnerstvo bez hraníc
B. Res publica – podpora advokačných aktivít
Cieľom tejto grantovej výzvy bolo prispieť k zlepšeniu životnej situácie znevýhodnených skupín obyvateľstva prostredníctvom
obhajoby a presadzovania ich záujmov na miestnej, regionálnej a národnej úrovni.
V roku 2007 boli udelené granty 13 mimovládnym organizáciám v rámci grantového kola Res Publica, vyhláseného v decembri
2006. Cieľom tejto grantovej výzvy bolo prispieť k zlepšeniu životnej situácie znevýhodnených skupín obyvateľstva prostredníctvom
obhajoby a presadzovania ich záujmov na miestnej, regionálnej a národnej úrovni. Podporené projekty riešili hlavne problémy
zdravotne postihnutých občanov, mládeže a Rómov v oblasti zamestnanosti, zlepšenia ich sociálneho postavenia a možnosti
zapracovania ich požiadaviek do verejnej politiky.
C. TRUST for Civil Society – Sme si rovní
Operačný a grantový program realizujeme v rokoch 2006 – 2008. Je zameraný na rozvoj občianskej spoločnosti – posilnenie hlasu
marginalizovanej a zraniteľnej populácie. Zámerom projektu je rozvíjať spoločnosť, ktorá zapája aktérov občianskych organizácií do
presadzovania rovnoprávneho prístupu k uplatňovaniu ľudských práv a rovnosti príležitostí pre znevýhodnené skupiny,
predovšetkým Rómov. Hlavnými cieľmi je



Budovať siete mimovládnych neziskových organizácií s cieľom vytvárať aliancie aktívne pôsobiace v oblasti tvorby politík a
ochrany záujmov znevýhodnených skupín a zároveň povzbudzovať zapojenie Rómov prostredníctvom MNO.
Rozvinúť inovatívne prístupy v boji proti diskriminácii znevýhodnených skupín, podporovať inklúziu a odstraňovať
predsudky na oboch stranách (majority a menšín).

Cieľová skupina: MNO, odborná a široká verejnosť, médiá, SŠ a VŠ mládež
Zoznam udelených grantov v prílohe
V roku 2007 sa v rámci programu realizovala široká škála operačných i grantových aktivít:
Operačné aktivity
Tréning „Vzťahy s médiami“, Trenčín 15. – 16. marec 2007
Tréning „Úvod do kooperatívneho plánovania“, Lučenec 19. – 20. apríl 2007
Tréning „Základy fundraisingu“, Košice 5. – 7. september 2007
Kooperatívne plánovanie v lokalitách Nové mesto nad Váhom, Lučenec, Veľký Krtíš, Kežmarok, Košice, Michalovce
Mediálne aktivity projektu
Databáza rómskych a pro-rómskych MNO (www.original.osf.sk)
Otvorenie interaktívneho súťažného projektu pre študentov SŠ Prešovského kraja „Keby sme boli všetci rovnakí, neboli by
sme výnimoční“
Projekt je podporený CEE TRUST (TRUST pre rozvoj občianskej spoločnosti v strednej a východnej Európe).
D. Podpora rómskych študentov stredných a vysokých škôl
Viac v oblasti Vzdelávanie
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E. Monitoring rómskych osád
Od roku 2005 prebiehali záverečné práce na vydaní publikácie „Rómske osady na východnom Slovensku z hľadiska terénneho
antropologického výskumu“. Publikácia predstavuje zborník vybraných výsledkov projektu „Monitoring situácie rómskych osád na
Slovensku 1999 - 2005“.
Cieľová skupina: širšia odborná verejnosť
F. Zdravie Rómov
Viac v oblasti Verejné zdravie
G. Rómska mládež – európske občianstvo
Cieľom tejto iniciatívy je informovať a vyškoliť rómsku mládež v témach týkajúcich sa Európy a Európskej únie a umožniť mladým
Rómom náhľad na vznik Únie, jej účel, fungovanie a zloženie, ako aj podporovať aktívne uplatnenie európskeho občianstva.
V rámci tohto medzinárodného projektu NOS-OSF zrealizovala dve tréningové série. Súčasťou projektu bola aj oslava dňa Európy v
priestoroch Open gallery dňa 09. mája 2007.
Počet účastníkov: 50
Hodnoty a identita Európy a Európskej únie
2. - 4. august 2007, Tatranská Štrba
Počet účastníkov: 15
Štruktúra a zloženie Európy a EÚ
26.- 28. október 2007, Bratislava
Počet účastníkov: 10
Partneri: EACEA , Program mládeže Európskej komisie, Hlavné riaditeľstvo pre mládež regionálnej samosprávy Castile-Leon
H. Iniciatíva Národný kontaktný bod pre rómske ženy
Iniciatíva vznikla v JRWI OSI Budapešť so zámerom mapovať legislatívu na národnej úrovni ako aj organizačné a iné zdroje
zamerané na rodovú problematiku so špeciálnym zameraním na Rómov. Súčasťou iniciatívy bolo aj prepájanie neziskových
organizácii, ktoré vedú rómske ženy a poskytovanie základných informácii o rodovej problematike a potrebe jej uplatňovania v praxi.
Stretnutie rómskych líderiek
10.-12. október 2007, Bratislava
Počet účastníkov: 15
11.-12. december 2007, Detva
Počet účastníkov: 10

Program verejnej správy
Program verejnej správy uskutočňuje a podporuje projekty zamerané na skvalitnenie fungovania verejnej správy, zvyšovanie
transparentnosti a občianskej kontroly vo verejnej správe s dôrazom na regionálnu úroveň. Program podporuje participáciu občanov
na tvorbe a kontrole verejnej politiky. Program verejnej správy je operačný, vzdelávací a grantový. NOS-OSF ho realizuje od roku
2000, konkrétne aktivity sa každoročne aktualizujú.
Operačné aktivity
Benchmarking
NOS-OSF participovala ako partner na projekte občianskeho združenia M.E.S.A. 10 Benchmarking mestských úradov. Zámerom
projektu bolo porovnanie vybraných mestských úradov s cieľom identifikácie miery výkonnosti spracovania jednotlivých druhov
agendy. Systém priebežného hodnotenia a porovnávania stimuloval zlepšovanie služieb a efektívnosti procesov mestských úradov.
Cieľom projektu bolo vypracovať modelovú metodológiu benchmarkingu mestských úradov pre potreby miestnej samosprávy na
Slovensku.
Zoznam udelených grantov v prílohe.
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Priaznivé prostredie pre neziskové organizácie
Keďže sa naša spoločnosť dynamicky vyvíja, aj zákony upravujúce legislatívne prostredie pre neziskové organizácie podliehajú
zmenám. Viaceré z existujúcich zákonov mali doteraz provizórny charakter, pretože urýchlene reagovali na právne vákuum v oblasti
neziskového práva po roku 1989.
V súčasnosti sa legislatívny rámec pre neziskové organizácie reviduje a navrhujú sa úpravy a zmeny, ktoré by odrážali aktuálny stav
našej spoločnosti. Súčasná legislatíva má viaceré medzery a neprospieva rozvoju neziskových organizácií. Chýba napr. úprava
dobrovoľníctva, centrálny register pre neziskové organizácie, definícia zárobkovej činnosti a ďalšie. Ďalej je tu otázka verejnej
prospešnosti vs. súkromná alebo vzájomná prospešnosť niektorých MNO.
Legislatívne prostredie vnímame ako základ pre rozvoj občianskej spoločnosti, preto je potrebné sa týmto otázkam intenzívne
venovať.
Cieľ: Zlepšovať legislatívny rámec pre neziskové organizácie
Aktivity:
Spolupráca so skupinou expertov (právnikov) na analýze súčasnej legislatívy a príprava návrhov, paralelne vypracovanie
komentárov k vládnym návrhom zákonov.
Informovanie a zapájanie neziskových organizácií do procesu prípravy a komentovania legislatívy
Vypracovanie odborných pripomienok k zákonu o spolkoch, ktorý predstavilo Ministertstvo vnútra v decembri 2007
Spustenie diskusie o legislatívnej úprave dobrovoľníctva vrátane spracovanie odborných východísk
Partneri: 1. Slovenské neziskové servisné centrum
A. Dištančné vzdelávanie pre MNO
Program napĺňa ciele NOS-OSF pri posilňovaní trvalej udržateľnosti neziskového sektora.
Hlavným cieľom programu je systematická odborná príprava – rozvoj vedomostí, zručností a postojov, potrebných pre postupné a
trvalé zvyšovanie profesionality pri výkone pracovných pozícií, súvisiacich s činnosťou neziskových organizácií. Odborná príprava je
zameraná na úspešné zvládnutie manažmentu riadenia a rozvoja činnosti organizácií tretieho sektora v podmienkach členstva
Slovenskej republiky v Európskej únii.
Cieľová skupina: profesionálni pracovníci neziskových organizácií
Partneri: Centrum vzdelávania neziskových organizácií, Banská Bystrica
B. Program na skvalitnenie výučby o občianskej spoločnosti a/alebo neziskovom sektore na univerzitách a vysokých školách
na Slovensku.
Nadácia sa dlhodobo strategicky témou odborného rastu pracovníkov neziskového sektora a motiváciou profesionálov
a akademikov, ktorí by sa téme neziskového sektora systematicky venovali.
Z tohto dôvodu sme v spolupráci s Akademickou rankingovou a ratingovou agentúrou (ARRA) realizovali prieskum na VŠ na
Slovensku so zámerom identifikovať vyučovacie predmety, ktoré sa venujú problematike neziskového sektora. Hľadali sa predmety,
v ktorých názve sa vyskytuje „neziskové mimovládne organizácie“ alebo „občianska spoločnosť“ alebo „filantropia“ alebo
„dobrovoľník, resp. dobrovoľníctvo“. Prieskum prebehol na 19 humanitných, 33 spoločenskovedných, 7 prírodovedných, 4
lekárskych a 6 poľnohospodárskych fakultách univerzít a vysokých škôl na Slovensku. Výsledky prieskumu ukázali, že 36 predmetov
má v názve „neziskové mimovládne organizácie“, alebo „tretí sektor“, alebo „dobrovoľník“ resp. „dobrovoľníctvo“ a 22 ďalších
predmetov sa zaoberá aj takouto problematikou.
V nadväznosti na prieskum NOS-OSF vyhlásila osobitné grantové kolo na zlepšenie kvality predmetov o občianskej spoločnosti
a/alebo neziskovom sektore na univerzitách a vysokých školách na Slovensku.
Cieľom grantového programu je zvýšiť úroveň vzdelávania zameraného na občiansku spoločnosť a neziskový sektor.
Zámerom projektov bolo:
Inovovať učebné plány vrátane tvorby učebných materiálov (napr. skriptá, učebnice)
Inovovať resp. obohatiť metodiku výučby, metodiky práce so študentmi a hodnotenia
Zoznam grantov v prílohe
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Inovačné projekty
V roku 2007 nadácia v rámci programu Podpora inovatívnych projektov finančne podporila 21 projektov v celkovej sume
5 203 223,00 Sk.
Do tejto kategórie patria projekty, ktorých zámerom bolo:
 rozvoj prostredia a poskytovanie služieb pre neziskové organizácie a špecificky nadácie
 hľadať a odskúšať inovatívne nástroje na diverzifikáciu finančných zdrojov
 diskutovať o otázke menšín v spoločnosti, šírenie pozitívnych príkladov, poučenie sa z minulosti (rómsky holocaust)
 otvárať citlivé témy – otázky partnerstva u homosexualálov
 zlepšovať kvalitu žurnalistiky v lokálnych médiách
 zapájať PhD študentov do medzinárodného kontextu
Zoznam udelených grantov v prílohe

Blokový grant - Program na podporu ochrany ľudských práv
Blokový grant Program na podporu ochrany ľudských práv je program na podporu mimovládnych organizácií sprostredkovaný
Nadáciou otvorenej spoločnosti. Je súčasťou implementácie Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a
Nórskeho finančného mechanizmu, ktorého donormi sú Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Slovenská republika.
Cieľom Blokového grantu na podporu ochrany ľudských práv je prostredníctvom financovana inovatívnych a pilotných podprojektov
vytvárať účinné nástroje na odstraňovanie spoločenských stereotypov a predsudkov, posilnenie súdnictva a aktivít v oblasti
presadzovania ľudských práv, multikultúrneho života a nediskriminácie; dodržiavanie a rešpektovanie princípov právneho štátu,
demokracie, ľudských práv a slobody.
V novembri 2007 podpísala NOS-OSF zmluvu s Úradom vlády SR o nenávratnom finančnom príspevku z Finančného mechanizmu
EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, na základe ktorej prerozdelí celkom
1 588 236,- EUR

Prostriedky získané z darovaných 2% zo zaplatenej dane z príjmu
V roku 2007 z 2 % podielu dane z príjmov fyzických a právnických osôb za rok 2006 sme získali 271 779,- Sk. Prostriedky sú
tradične používané na doplnenie grantových programov nadácie.
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PODPORA MEDZINÁRODNEJ SPOLUPRÁCE
Aspekt medzinárodnej spolupráce prepája všetky programové oblasti Nadácie otvorenej spoločnosti. Program East East–
partnerstvo bez hraníc slúži Nadácii na sprostredkovanie medzinárodných skúseností pri presadzovaní hodnôt otvorenej spoločnosti.
V roku 2006 sa operačné aktivity v oblasti medzinárodnej spolupráce sústredili na podporu rozvoja filantropie a odovzdávanie
skúseností z transformačných procesov Ázijským partnerom. V rámci oblasti bolo udelených 11 grantov v celkovej hodnote
3 021 792,70 Sk a bolo podporených 15 expertov na 12 podujatiach.

East East Program – partnerstvo bez hraníc
V roku 1991 George Soros prišiel s nápadom podporovať spoluprácu v rámci strednej a východnej Európy. „Ľudia by mali cestovať,
stretávať sa, vymieňať si názory a skúsenosti pri zapájaní sa do procesov postkomunistickej transformácie“, vyhlásil. Zdôraznil, že v
strednej a východnej Európe je toho mnoho, čo si ľudia môžu navzájom ponúknuť a je mnoho spôsobov ako si môžu vzájomne
pomôcť. Z tohto nápadu sa zrodil program East East, ktorý je teraz známy pod názvom Program East East: Partnerstvo bez hraníc.
Program East East: Partnerstvo bez hraníc je grantový a operačný program realizovaný od roku 1993.
Zoznam grantov v prílohe.
Operačné aktivity
Transformácia občianskej spoločnosti na Slovensku
23. – 28. apríl 2007, Bratislava
Cieľom seminára bolo sprostredkovať skúsenosti slovenských mimovládnych organizácií v oblasti občianskeho aktivizmu, účasti
občanov na veciach verejných, monitoringu tlače a volieb.
Populizmus. Populizmus? Populizmus! Ako vyzerá a čo s ním
11. – 13. jún 2007, Bratislava
Cieľom seminára bolo identifikovať kľúčové prvky populistickej politiky ohrozujúce liberálnu demokraciu v strednej a východnej
Európe a v rámci občianskej spoločnosti navrhnúť aktivity smerujúce k zvyšovaniu povedomia spoločnosti a tým zvyšovaniu
odolnosti voči populistickým tendenciám.
Interetnické vzdelávanie
24. – 25. apríl 2007, Bratislava
12. – 15. jún 2007, Praha, Česká republika
Cieľom bilaterálneho projektu s Českou republikou bolo vytýčiť kritické miesta a následne stanoviť modely jednotlivých stratégií,
ktoré by napomohli k zmenám pohľadu a prístupu vo vzdelávaní na Slovensku a implementácii interkultúrneho vzdelávania do škôl a
školských zariadení.
Študijná cesta mladých rómskych lídrov do Rumunska
24. – 28. jún 2007, Bukurešť
Študijná cesta s cieľom získať poznatky o aktivitách rómskych mimovládnych organizácií z Rumunska a Slovenska v rámci
programu Dekády inklúzie Rómov 2005 - 2015, ako i o činnosti súvisiacej s participáciou Rómov na veciach verejných od lokálnej po
medzinárodnú úroveň.
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SPOLOČNOSŤ A INFORMÁCIE
V mediálnej oblasti Nadácia prostredníctvom súťaže Novinárska cena podporuje rozvoj kvalitnej slovenskej žurnalistiky a vytvára
priestor pre vzájomnú konfrontáciu a diskusiu.

Novinárska cena 2006
Novinárska cena predstavuje fórum kvalitnej žurnalistiky otvorené pre novinárov, zástupcov médií ale i širšiu odbornú a laickú
verejnosť. Cieľom súťaže je upozorniť na kvalitnú prácu novinárov a tým podnietiť odbornú diskusiu o stave a trendoch slovenskej
žurnalistiky. Z dlhodobého hľadiska má Novinárska cena ambíciu napomôcť k zvyšovaniu jej profesionality a kvality. Súťaž je určená
pre novinárov zo všetkých typov médií - printových, elektronických, celoslovenských i regionálnych ako aj pre internetovú
žurnalistiku. Prihlásené príspevky hodnotia trojčlenné až päťčlenné nezaujaté poroty, ktoré tvoria osobnosti novinárskeho,
vedeckého, kultúrneho a spoločenského života.
Jedným z našich cieľov je neustále Novinársku cenu inovovať a prispôsobovať ju aktuálnym trendom. Rozhodli sme sa preto v roku
2006 poskytnúť väčší priestor internetu a vyhlásili sme súťaž aj v kategórii najlepší blog. Rada súťaže udelila po prvýkrát Cenu
Združenia vydavateľov periodickej tlače Slovenska. Jej držiteľmi sa stali novinári, ktorí sa venovali aktuálnej kauze podplácania v
slovenskom futbale. Do 3. ročníka súťaže sa prihlásilo 426 novinárov so 795 príspevkami.
Zoznam výsledkov súťaže v prílohe
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PROGRAMOVÍ PARTNERI NOS – OSF
Od Nadácie otvorenej spoločnosti sa postupne vyčlenili samostatné organizácie, ktoré boli pôvodne súčasťou jej programovej
štruktúry. Tie ďalej rozvíjajú získané vedomosti a skúsenosti v danej oblasti realizáciou vlastných iniciatív alebo grantových
programov. Sú to napríklad Nadácia Centrum súčasného umenia, Nadácia Škola dokorán, Otvorený klub lekárskej spoločnosti –
Open Medical Club, Slovensko-český ženský fond.

Nadácia Škola dokorán, Žiar nad Hronom
Nadácia Škola dokorán sa sformovala zo vzdelávacieho programu Step by Step (Krok za krokom), ktorý na Slovensku naštartovala
NOS – OSF v roku 1993. Po dvoch rokoch sa program osamostatnil založením Nadácie Škola dokorán. Poslaním nadácie je
stimulácia inštitucionálnej a rodinnej výchovy detí predškolského veku a podpora detí zo sociálne odkázaných a málopodnetných
rodín.
Komunitnému centru Žiar nad Hronom boli udelené 2 granty: 466 240,00 Sk a 92 340,00 Sk.
Viac informácií: http://www.skoladokoran.sk

Open Medical Club
Občanske združenie Otvorený klub lekárskej spoločnosti - Open Medical Club organizuje vzdelávací program pre lekárov Salzburg
Medical Seminars, satelitné sympóziá, vlastné semináre a vzdelávacie aktivity pre lekárov a širšiu odbornú verejnosť v oblasti
zdravotníctva. Cieľom klubu je primerane aplikovať do praxe relevantné a valídne informácie a údaje na princípe Evidence Based
Medicine získané na salzburských seminároch a iných zahraničných pracoviskách. Súčasťou činnosti klubu je aj poskytovanie
validných a relevantných informácií verejnosti. Informácie o činnosti nájdete na www.omc.sk
Viac informácií: http://www.omc.sk

Slovensko-český ženský fond
V roku 2004 založili NOS – OSF Bratislava a OSF Praha novú donorskú organizáciu s názvom Slovensko-český ženský fond
(Slovak-Czech Women’s Fund). Obe nadácie sa zároveň zaviazali podporovať túto bilaterálnu organizáciu po dobu prvých troch
rokov jej existencie. Úlohou fondu je presadzovať princíp rovnosti príležitostí žien a mužov prostredníctvom podpory iniciatív
zameraných na ochranu, obhajobu a uplatňovanie ženských práv a rozvoj filantropie zameranej na ženy a rodovú rovnosť..
Informácie o činnosti nájdete na www.womensfund.sk.
Bol udelený granty v hodnote 1 329 526,00 Sk.
Viac informácií: http://www.womensfund.sk

Nadácia - Centrum súčasného umenia
Nadácia - Centrum súčasného umenia vznikla v roku 1993 pod názvom Sorosovo centrum súčasného umenia (SCCA). Od svojho
založenia až do roku 1999 bola jedným z najdôležitejších zdrojov pre podporu alternatívnej kultúry a projektov na poli súčasného
umenia so širokým záberom pre všetky oblasti umeleckej tvorby s výnimkou literatúry. Nadácia poskytuje platformu podporujúcu
rozvoj tvorivých umeleckých a vzdelávacích programov, ako aj spoluprácu s inštitúciami na poli súčasného umenia a kultúry s cieľom
zviditeľnenia súčasnej umeleckej tvorby.
Viac informácií: http://www.ncsu.sk/
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ZOZNAM UDELENÝCH GRANTOV A ŠTIPENDIÍ
Štipendiá a súťaže

Štipendijný program pre rómskych študentov vysokých škôl
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Adamová Slávka , Košice
Baláž Ján , Harmanec
Balážová Simona , Poprad
Balažovičová Eva , Nové Mesto nad Váhom
Balog Miroslav , Soľ
Berko Milan , Kremnica
Berky Adrián , Sklabiná
Bužo Ján , Snina
Černáková Soňa , Žarnovica
Čonková Silvia , Smižany
Danihel Vincent , Bratislava
Demeter Jozef , Slovenské Nové Mesto
Eremiášová Janka , Prešov
Facuna Jozef , Turany
Ferencová Mária , Humenné
Gáborová Kroková Jana , Bzenov
Horváth Ľudovít , Krompachy
Hricková Silvia , Košice
Hušová Mária , Tovarné

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Kešeľ Tibor , Pavlovce nad Uhom
Knapeková Janette , Veľký Krtíš
Kochlic Martin , Ružomberok
Kovács Štefan , Tvrdošovce
Mako Jozef , Nálepkovo
Mirgová Ružena , Spišský Štvrtok
Mižigár František , Košice
Oláh Zdenko , Zvolen
Oláhová Jana , Veľký Krtíš
Pehelová Mariana , Kokava nad Rimavicou
Pirková Katarína , Hlinné
Piskorová Stanislava , Nižný Hrabovec
Pompa Aleš , Poprad
Šarkoziová Petra , Žiar nad Hronom
Szabóová Ágnes , Dunajská Streda
Szajko Zsolt , Včelince
Varga Peter , Vranov nad Topľou
Zsiga Juraj , Krásnohorské Podhradie

11 100,00 Sk
10 600,00 Sk
17 300,00 Sk
3 600,00 Sk
20 700,00 Sk
3 600,00 Sk
3 600,00 Sk
3 600,00 Sk
3 600,00 Sk
16 000,00 Sk
46 300,00 Sk
13 700,00 Sk
8 800,00 Sk

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

10 100,00 Sk
3 600,00 Sk
3 600,00 Sk
7 500,00 Sk
203 600,00 Sk

35.

Stredné odborné učilište služieb SZVD
Stredné odborné učilište stavebné, Košice
Stredné odborné učilište stavebné, Michalovce
Stredné odborné učilište stavebné, Prešov
Stredné odborné učilište, Poltár
Stredné odborné učilište, Stará Ľubovňa
Súkr. Združená SŠ elektrotechnická, Krompachy
Súkr. Združená stredná škola D. Streda,
odl. prac. Kežmarok
Súkromná obchodná akadémia, Žiar nad Hronom
Súkromná sociálno-právna akadémia pre rómske
komunity, Košice
Súkromná združená stredná škola Dunajská Streda,
odlúčené prac. Kežmarok
Súkromná združená stredná škola elektrotechnická,
Krompachy
Združená stredná odborná škola, Fiľakovo
Združená stredná škola drevárska, Vranov nad Topľou
Združená stredná škola poľnohospodárska, Želovce
Združená stredná škola, Michalovce
Združená stredná škola, Trebišov
Združená stredná škola, Vranov nad Topľou
Združená stredná škola, Žiar nad Hronom
Združená stredná škola, Zvolen
Zdužená stredná škola služieb, Rožňava

11 000,00 Sk
27 000,00 Sk
27 000,00 Sk
27 000,00 Sk
22 000,00 Sk
6 000,00 Sk
27 000,00 Sk
11 000,00 Sk
11 000,00 Sk
27 000,00 Sk
27 000,00 Sk
27 000,00 Sk
27 000,00 Sk
27 000,00 Sk
10 000,00 Sk
27 000,00 Sk
27 000,00 Sk
27 000,00 Sk
11 000,00 Sk

27 000,00 Sk
27 000,00 Sk
11 000,00 Sk
16 000,00 Sk
27 000,00 Sk
27 000,00 Sk
11 000,00 Sk
11 000,00 Sk
27 000,00 Sk
11 000,00 Sk
11 000,00 Sk
27 000,00 Sk
11 000,00 Sk
27 000,00 Sk
27 000,00 Sk
27 000,00 Sk
16 000,00 Sk
27 000,00 Sk

Štipendijný program pre rómskych študentov stredných škôl
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Dievčenská odborná škola, Prešov
Evanjelické gymnázium, Tisovec
Gymnázium bl.Matky Terezy
Gymnázium Pavla Horova, Michalovce
Gymnázium, Krompachy
Gymnázium, Prešov
Gymnázium, Vranov nad Topľou
Obchodná akadémia, Rožňava
Obchodná akadémia, Šurany
Odborné učilište internátne, Želovce
Pedagogická a sociálna akadémia, Lučenec
Pedagogická a sociálna akadémia, Prešov
SOU odevné arm.ger.L.Svobodu
Spojená škola, Gymnázium J. Hronca a ZŠ Košická,
Bratislava
Spojená škola, Modrý Kameň
Spojená škola, Turany
Spojená stredná škola, Hnúšťa
Stredná umelecká škola, Košice
Stredná zdravotnícka škola milosrdného samaritána,
Svidník
Stredná zdravotnícka škola, Michalovce
Stredná zdravotnícka škola, Poprad
Stredné odborné učilište odevné, Svidník
Stredné odborné učilište poľnohospodárske, Poltár

13 700,00 Sk
11 100,00 Sk
21 200,00 Sk
4 500,00 Sk
12 500,00 Sk

32.
33.
34.

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

10 400,00 Sk
3 600,00 Sk
35 500,00 Sk
2 600,00 Sk
5 200,00 Sk
60 600,00 Sk
13 400,00 Sk
60 800,00 Sk
3 600,00 Sk
258 200,00 Sk
85 500,00 Sk
7 500,00 Sk
9 100,00 Sk
9 800,00 Sk
26 500,00 Sk
20 200,00 Sk
10 100,00 Sk
33 700,00 Sk
3 600,00 Sk
3 600,00 Sk
3 600,00 Sk

Stredoškolské štipendiá
Počet uchádzačov: 141
Počet udelených štipendií: 11
American Secondary School for International Students and Teachers (ASSIST), USA – 1-ročný študijný pobyt
1.
2.

Zuzana Božíková, Evanjelické lýceum, Vranovská, Bratislava
St. Stephen’s Episcopal School, TX, USA
Daniela Donociková, Gymnázium, Šrobárova, Košice
Wyoming Seminary, PA, USA

Nadácia otvorenej spoločnosti
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4.

Laura Jantošíková, Gymnáziu, Štúrovo
Culver Academies, IN, USA
Lucia Šírová, Gymnázium J. Papánka, Bratislava
Canterbury School, IN, USA

Výročná správa 2007

23

Headmasters’ and Headmistresses’ Conference (HMC) Projects for Central and Eastern Europe,
Veľká Británia – 1-ročný študijný pobyt
1.
2.
3.
4.

Jonáš Gloss, Gymnázium J. Bosca, Šaštín
Whitgift School, Surrey, Veľká Británia
Lenka Hudáková, Súkromné gymnázium, Prešov
Windermere St Anne’s School, Cumbria, Veľká Británia
Boris Kučera, Evanjelické lýceum, Vranovská, Bratislava
Repton School, Derbyshire, Veľká Británia
Magdaléna Musilová, Gymnázium Tilgnerova, Bratislava
Brentwood School, Essex, Veľká Británia

5.
6.
7.

Branislav Peľak, Gymnázium, Šrobárova, Košice
Cheltenham College Gloucestershire, Veľká Británia
Soňa Plaskurová, Gymnázium I. Horvátha, Bratislava
King William’s College, Isle of Man, Veľká Británia
Juraj Sabol, Gymnázium, Šrobárova, Košice
Strathallan School, Southern Auckland, Veľká Británia

Súťaž v písaní anglických esejí – 13. ročník
Víťazi v kategórii "mladší":
1. miesto – Stanislava NICHTOVÁ, Gymnázium A. Vrábla, Levice
2. miesto – Veronika SLEZÁKOVÁ, Gymnázium, Javorová, Spišská Nová Ves
3. miesto – Nina LENHARTOVÁ, Gymnázium V. B. Nedožerského, Prievidza
4. miesto – Veronika NÓGELLOVÁ, Gymnázium, Grösslingova, Bratislava
Výhercovia v kategórii "starší":
1. miesto – Peter SILNÝ, Gymnázium Grösslingova, Bratislava
2. miesto – Barbora BREZINOVÁ, Katolícke gymnázium Š. Moysesa, Banská Bystrica
3. miesto – Jana KOSORÍNOVÁ, Spojená škola, Metodova, Bratislava
4. miesto – Michal FABIÁN, Gymnázium, Varšavská cesta, Žilina,
Výhercovia v kategórii “anglofóni”:
1. miesto – Lukáš KABIINA, Spojená škola, Metodova, Bratislava
2. miesto – Róbert LUKÁČ, Gymnázium Jura Hronca, Novohradská, Bratislava
3. miesto – Juraj MACH, Gymnázium Jura Hronca, Novohradská, Bratislava
4. miesto – Samuel SŮRA, Gymnázium, Bilíkova, Bratislava

Jednoročné stáže slovenských učiteľov na britských súkromných stredných školách (HMC)Účastníci:
Jana Bugáňová, Základná škola, Školská, Terchová
Wrekin College, Telford, Shropshire, Anglicko, Veľká Británia
Marta Caránková, absolventka, Fakulta humanitných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Queen's College, Taunton, Somerset, Anglicko, Veľká Británia
Katalin Kuklis, ZŠ a gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským, Dunajská, Bratislava
King Edward's School, Witley, Godalming, Surrey, Anglicko, Veľká Británia
Petra Polovková, Gymnázium, Grösslingova, Bratislava
Bootham School, York, Anglicko, Veľká Británia
Ján Valkovič, Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa, Bratislava
Ashville college, Harrogate, North Yorkshire, Anglicko, Veľká Británia

Víťazi a nominovaní Novinárskej ceny 2006
Najlepšia reportáž v printových médiách
Andrej Bán - Kosovo dream, Naši v Kosove, Na konci sna (.týždeň)
Mirek Tóda - Hizballáh v Bejrúte: Milovaný aj nenávidený; Zabudnutému Abcházsku zostali len makaky; Chodorkovský a urán, inak zdochol pes (SME)
Marek Vagovič - Na Slovensku po kórejsky?, Ťažký život s Peugeotom (.týždeň)
Najlepšia reportáž v elektronických médiách
Róbert Adamec - Diskriminácia alebo... (STV)
Slavka Golisová - Odťahovky (Rádio Expres)
Peter Janků - Antijastrab (STV)
Najlepší rozhovor v printových médiách
Valentína Zimanová - Čorná - séria rozhovorov (SME - TV OKO)
Jozef Sedlák - séria rozhovorov (Pravda)
Dana Závadová - séria rozhovorov (Miau)
Najlepší rozhovor, beseda, diskusia v elektronických médiách
Daniel Krajcer - relácie Sito a De Facto (TV Markíza, TV JOJ)
Gábor Grendel - Téma dňa: Výhrada svedomia pochovala koalíciu (TA3)
Tatiana Šušková - Projekt Dobrí anjeli (SRo)
Najlepší regionálne publikovaný príspevok
porota sa rozhodla cenu neudeliť
Anna Lajmonová - Keď drevo žije, dáva teplo, kým nezhorí... (MY - Naša Orava)
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Soňa Pacherová - Keď sa z neba znieslo peklo; Na tragédiu bulharského iľjušina už živí zabudli (Pravda - príloha Bratislava)
Najlepší regionálne odvysielaný príspevok
Peter Kotrha, Eva Mišovičová - Danka (TV Trenčín)
Janka Bleyová - Holubí dom (Rádio Regina - Bratislava)
Elena Fabová, Alojz Moravec, Jaroslav Zaťko - Jed v srdci (Devínskonovoveská TV)
Najlepší komentár v printových médiách
Imrich Gazda - 11. september 2001: Je zodpovedný Západ? (www.postoy.sk)
Peter Javůrek - séria komentárov (SME)
Lukáš Krivošík - Prečo má škola študentov v paži? (www.t-station.sk)
Najlepší analyticko- investigatívny príspevok v printových médiách
Jozef Majchrák, Marek Vagovič, Robert Žitňanský - články „Ide o moc“ a „Kto ovládne Slovensko“ (.týždeň)
Andrej Bán, Róbert Csere, Eva Čobejová, Martin Hanus, Jozef Majchrák, Lucia Nicholsonová, František Šebej - Prípad Cervanová (.týždeň)
Gabriel Beer, Zuzana Horníková - séria článkov o zdravotníctve (Trend)
Najlepší analyticko-investigatívny príspevok v elektronických médiách
Eugen Korda - Hedviga I, II (STV)
Dušan Karolyi - príspevky odvysielané v relácii Paľba (TV Markíza)
Vincent Štofaník - Drahé školenia I, II (TA3)
Najlepší krátky publicistický príspevok v printových médiách
Milan Lasica – Bodka Milana Lasicu (.týždeň)
Ján Füle – Čo už (Pravda)
Peter Getting (Plus 7 dní) – Viac ako tisícka mlčiacich učiteľov a rodičov je príliš veľa (SME)
Najlepšia novinárska fotografia
Michal Burza - Slov con (Obrana,.týždeň)
Roman Benický - Pohreb 42 obetí leteckej katastrofy v Prešove; Demonštrácie v Budapešti (Pravda)
Peter Brenkus - Úspešné slávnosti hudby (Život)
Najlepší kreslený vtip, komiks, karikatúra
Dušan Polakovič - práce uverejnené v prílohe denníka Pravda - Kumšt
Jozef "Danglár" Gertli - práce uverejnené v denníku Pravda
Martin "Shooty" Šútovec - práce uverejnené v denníku SME a týždenníku Nový Čas pre ženy
Najlepší blog
Gabina Weissová - séria článkov o anorexii a bulímii (weissova.blog.sme.sk)
Tomáš Práznovský - Marihuana vs. Alkohol (praznovsky.blog.sme.sk)
Vladimír Schwandtner - séria článkov o drogovej závislosti (schwandtner.blog.sme.sk)
Cena Združenia vydavateľov periodickej tlače Slovenska
Peter Fukatsch, Vojtech Jurkovič - Prvoligový futbalista: Bossovia vtrhli do šatne, V kúpenom zápase pokazíte aj čo nechcete (SME)
Gabriel Beer, Zuzana Horníková - Séria článkov o zdravotníctve (Trend)
Tomáš Bella, Marián Pavel, Monika Žemlová - séria článkov o útoku hackerov na NBÚ (SME)
Cena otvorenej spoločnosti
Mario Homolka, Štefan Hríb, Juraj Kušnierik – relácia Pod lampou (STV)
Andrej Bán, Róbert Csere, Eva Čobejová, Martin Hanus, Jozef Majchrák, Lucia Nicholsonová, František Šebej - Prípad Cervanová (.týždeň)
Martin Mózer – Coufal (TV JOJ)
Juraj Sedlák - séria 6 rozhovorov "Do Tucta" (NOTA BENE)

Cestovné granty

East East Program – partnerstvo bez hraníc
Citizen Engagement and Public Participation in Legislative Processes
29. – 31. január 2007, Ulaanbaataar, Mongolsko
Milan Vetrák, Bratislava
Citizens and Civil Society in a Reunited Europe
15. – 28. 2007, Sibiu, Rumunsko
David Kostlán
Building Development Cooperation Systems in the Visegrad Countries
14. marec 2007, Krakov a Varšava, Poľsko
Daniel Dräxler, Bratislava
Promoting Strategic Litigation
20. – 21. 2007, Ulaanbaatar, Mongolsko
Pavol Žilinčík, Banská Bystrica
Exploring Opportunities for Improving Housing Microfinance Services for Roma
Skopje, Macedónsko
Slávka Mačáková, Košice
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Friendly EU Borders
Juraj Buzalka, Bratislava
More than Neighbors
12. apríl 2007, , Praha, Česká republika
Lucia Najšlová SFPA, Bratislava
Through Dialogue to Reform: Experiences in Health Care Reform
19. jún 2007, Praha, Česká republika
Ján Gajdoš, Bratislava
Reforming Repressive State Apparatus: Experiences in Central Europe
11. – 13. jún 2007, Praha, Česká republika
Ivo Samson, Bratislava
Ivan Šimko, Bratislava
Effective fight against corruption and economic crime in the Czech Republic: Slovak experience
21. – 22. november 2007, Praha, Česká republika
Eva Kovačechová, Banská Bystrica
Through Dialogue to Reform: Slovak Experiences of Health Care Reform
16. november 2007, Praha, Česká republika
Ján Novotný, Bratislava
Ivan Karpiš, Bratislava
Gender Equality as a Key Precondition for Local Development
19. – 20. november 2007, Vilňus, Litva
Monika Bérešová, Sečovce
Zuzana Čupilová, Banská Bystrica
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ZOZNAM UDELENÝCH GRANTOV
VZDELÁVACÍ PROGRAM
Žiar nad Hronom
Sociálna inklúzia v pedagogickej praxi
Nadácia Škola dokorán
Cieľom série tréningov bolo prispieť ku kvalite vyučovacieho procesu v multikultúrnom prostredí zvýšením zručností pedagogických pracovníkov v oblasti sociálnej inklúzie a následný mentoring zameraný na zvýšenie kvality
vyučovania rómskych detí a žiakov v materskej a základnej škole.
Združenie Orava pre demokraciu vo vzdelávaní
Bratislava
Občianske vzdelávanie v kontexte globalizujúceho sa sveta
Cieľom grantu bolo podporiť diskusiu a zdieľanie skúseností a pohľadov na aktuálne témy týkajúce sa školstva a školskej politiky prostredníctvom medzinárodnej konferencie Inovácie v škole pre učiteľov, riadiacich školských
pracovníkov, zástupcov mimovládnych organizácií a iných domácich a zahraničných inštitúcií.
Spolu

100 000,00 Sk

150 000,00 Sk

250 000,00 Sk
PRÁVNY PROGRAM

Bratislava
Správa o plnení bezpečnostnej politiky SR v oblasti extrémizmu
Inštitút pre občianske vzdelávanie
Cieľom projektu bolo vytvoriť správu o plnení protiextrémistickej bezpečnostnej politiky štátu na Slovensku. Správa poukazuje na nedostatky v protiextrémistickej politike a prináša konštruktívny dialóg so štátnou správou o
podobe a efektivite nástrojov bezpečnostnej politiky v tejto oblasti. Sekundárne správa zvyšuje dôveryhodnosť a argumentačnú silu odborníkov v oblasti bezpečnostnej politiky, ktorí majú pozíciu oponentov k politike vytváranej
štátom.

110 100,00 Sk

Spolu

110 100,00 Sk
SMALL GRANTS PROGRAM

Príprava a rozvoj ľudských zdrojov
Košice
Asociácia komunitných centier
Projektový zámer rieši problematiku zvyšovania právneho vedomia rómskych komunít a občianskej participácie Rómov na verejnom dianí.
Inštitút sociálnej inklúzie
Bratislava
Budúcnosť je v našich rukách
Cieľom projektu je zvýšenie účasti mladých Rómov na riešení situácie rómskych komunít a zlepšenie spolupráce rómskych komunít so samosprávou.
Komunitná nadácia Veľký Šariš
Veľký Šariš
Advokačné aktivity mládeže v troch samosprávach regiónu Šariš
Zvýšenie participácie mládeže na advokačných aktivitách a na ovplyvňovanie tvorby verejnej politiky otvoreným dialógom medzi mladými ľuďmi a vedením samospráv.
Kultúrne združenie Rómov Slovenska
Banská Bystrica
Paricipácia mladých Rómov
Projekt je zameraný na stimulovanie mladých Rómov na rozhodovacích procesoch, prostredníctvom ich aktívneho angažovania, posilňovania ich pocitu zodpovednosti a záujmu o veci verejné.
Ľudia proti rasizmu, o.z.
Bratislava
Mladí lídri za toleranciu
Projekt má za cieľ podporiť a podchytiť mladých ľudí v regiónoch a poskytnúť im podporu pri ich samostatnej činnosti zameranie proti rasizmu, antisemitizmu a prejavom neznášanlivosti
Nová nádej Slovensko
Bratislava
Legálne graffiti v Petržalke
Cieľmi projektu sú: vytvorenie priestor pre komunikáciu medzi sprejermi (tvorcami graffiti) a zástupcami samosprávy, ponúka sprejerom alternatívu a namiesto vandalizmu – legálne sprejovanie na určité plochy.
Osvetové centrum Rómov
Nové Mesto nad Váhom
...je to aj o nás...
Cieľom projektu je iniciovať mladých ľudí rómskej i nerómskej komunity k identifikáciii svojich problémov a návrhu stratégie ich riešenia na regionálnej úrovni.
OZ Nová cesta Michalovce
Michalovce
Mladí lídri Zemplína
Hlavným zámerom projektu je pripraviť mladých lídrov z cieľovej skupiny vyčlenenej marginalizovanej mládeže pre prácu občianskej spoločnosti.
Rada mládeže Žilinského kraja
Žilina
S tebou dokážeme viac
Projekt „ S tebou dokážeme viac“ má za cieľ prostredníctvom realizovaných aktivít zvýšiť občiansku participáciu mladých ľudí, podporu integrácie mladých ľudí, budovanie kontaktov v Žilinskom kraji.
SOSNA, občianske združenie
Košice
Všetky kvapky spolu tvoria rieku
Nadácia otvorenej spoločnosti
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218 000,00 Sk
213 000,00 Sk
151 000,00 Sk
141 750,00 Sk
233 200,00 Sk
170 500,00 Sk
122 450,00 Sk
170 780,00 Sk
220 000,00 Sk
188 360,00 Sk

Zámerom projektu je podporiť rast mládežníckeho potenciálu v Mikroregióne Ružín a zvýšiť zapojenosť mladých do budovania partnerstva v ochrane životného prostredia tak, aby sa zvýšil počet dobrovoľníkov schopných aktívne
reagovať na potreby obce.
Združenie Slatinka
Zvolen
Zoom info: Zelená mapa mesta Zvolen
Hlavný cieľom projektu je posilniť skupinu aktívnych mladých ľudí, ktorá vznikla v minulom roku s cieľom presadzovať záujmy mladých v meste Zvolen a vytvorenei zelenej mapy mesta.
Spolu

231 000,00 Sk
2 060 040,00 Sk

RES PUBLICA
Banská Bystrica
Občania mestu po voľbách
Centrum komunitného organizovania
Cieľom projektu je vytvoriť inštitucionálne predpoklady na zabezpečenie občianskej participácie v meste Banská Bystrica.
Európska kultúrna spoločnosť
Bratislava
Aktívne občianstvo a sluchovo postihnutí
Cieľom projektu je zabezpečiť mechanizmy a opatrenia, ktoré prispejú k zavádzaniu princípu rovnosti príležitostí sluchovo postihnutých v oblasti vzdelávania, zamestnateľnosti, zamestnanosti, možnosti uplatniť sa v pozíciách
s prevahou duševnej práce, podpory tvorby pracovných miest, aktívneho občianstva a účasti na rozhodovacích procesoch týkajúcich sa sociálnej skupiny cieľovej skupiny sluchovo postihnutých.
Klub Strážov
Považská Bystrica
Považská Bystrica OTVORENE II
Projekt by mal presadzovať požiadavky dvoch vytypovaných znevýhodnených skupín obyvateľstva (pravdepodobne matky s deťmi a mládežníci - skejteri) vo verejnej politike mesta Považská Bystrica.
Nadácia Milana Šimečku
Bratislava
Evaluácia programu výstavby sociálnych bytov v rómskych osídleniach
Cieľom projektu je vypracovať podrobnú evaluáciu programu výstavby obecných nájomných bytov nižšieho štandardu v rómskych osídleniach, ktorý realizuje Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR.
Návrat, občianske združenie
Bratislava
Kvlaitná rodinná starostlivosť podporuje sociálnu inklúziu detí
Projekt zvyšuje informovanosť nosných ľudí v 3 vybraných lokalitách ohľadom Zákona č.305/2005 o sociálno-právnej ochrane detí a sociálnej kuratele. Projekt obhajuje právo dieťaťa na vyrastanie v rodinnom prostredí, prípadne
v náhradnom rodinnom prostredí.
Osvetové centrum Rómov
Nové Mesto nad Váhom
...je to aj nás...
Projekt rieši absenciu participácie mládeže Nového Mesta nad Váhom v oblasti návrhov riešenia problémov mladých ľudí na úrovni mestskej samosprávy a je iniciovaný dobrovoľníkmi OCR, dlhodobo zapojených do jeho aktivít.
Cieľom projektu je iniciovať mladých ľudí rómskej i nerómskej komunity k identifikáciii svojich problémov a návrhu stratégie ich riešenia na regionálnej úrovni.
OZ Nová cesta
Michalovce
Verejne proti diskriminácii
Hlavné ciele projektu: vytvoriť podmienky presadzovania občianskych záujmov znevýhodnených skupín obyvateľov na miestnej a regionálnej úrovni, monitorovanie a nastoľovanie problematiky cieľovej skupiny orgánom štátnej
správy, verejnej správy a samosprávy, advokácia v prospech lepších životných podmienok cieľových skupín.
OZ Partnerstvo sociálnej inklúzie okresu Trebišov
Trebišov
Zmena verejných politík v okrese Trebišov - zmena prospešná pre všetkých
Projekt je zameraný na podporu a rozvoj advokačných aktivít pre exkludované skupiny obyvateľstva regiónu v oblasti verejnej politiky, občianskych a sociálnych práv formou spoločnej informačnej, poradenskej a konzultačnej
kampane členov OZ PSI okresu Trebišov.
OZ pre trvalo udržateľný rozvoj regiónov Slovenska
Košice
Etika a dôstojný život
Zlepšené postavenie a dôstojný život osôb starajúcich sa o blízku osobu prostredníctvom uplatňovania antidiskriminačného zákona v sociálnej oblasti.
SINA Nitra, n.o.
Nitra
Obhajoba záujmov a práv ľudí so zrakovým postihnutím v nitrianskom kraji
Cieľom projektu je odbúrať informačné bariéry nevidiacich a slabozrakých občanov zabezpečením informácií v dostupných formách a týmto spôsobom im umožniť zapojiť sa do spoločenského a verejného života a obhajovať
svoje záujmy, čím sa zlepší ich postavenie a kvalita života.
Slovenská akademická informačná agentúra Žilina
Žilina
O nás s nami - teraz už vážne
Ciele projektu sú: nájsť a uviesť so života mechanizmus priameho zapojenia mladých ľudí do procesov fungovania mesta Žilina s možnosťou presadenia potrieb mladých ľudí a detí,do komunity mladých ľudí a detí vtiahnuť deti a
mladých zo sociálne slabého prostredia s dôrazom na rómsku komunitu (getá Bratislavská ulica a pod.), začať intenzívnu spoluprácu organizácií a ich reprezentantov (mvo, mesto, krajský úrad,VÚC), ktoré s mladými pracujú.
Eliminácia diskriminácie a podpora rovnakých príležitostí v oblasti zamestnávania zdravotne
Slovenský zväz zdravotne postihnutých
Martin
postihnutých osôb
Cieľom projektu je získať informácie o skutočných možnostiach zamestnávania zdravotne postihnutých osôb. Šíriť informácie o európskej a národnej antidikriminačnej legislatíve a legislatíve v oblasti zamestnanosti zdravotne
postihnutých osôb.
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276 000,00 Sk
260 000,00 Sk

279 000,00 Sk
286 000,00 Sk
297 524,00 Sk

170 000,00 Sk

230 000,00 Sk

90 000,00 Sk

207 700,00 Sk
120 000,00 Sk

135 800,00 Sk

238 000,00 Sk

Študentská spoločnosť pre politické vedy, o. z.
Prešov
Samo sa to nespraví!
Projekt „Samo sa to nespraví!“ má za cieľ prostredníctvom realizácie jednotlivých aktivít prispieť k tvorbe regionálnej mládežníckej politiky na území Prešovského samosprávneho kraja (PSK), ako jeden z nástrojov obhajoby
a presadzovania záujmov mladých ľudí.
Spolu

273 420,00 Sk

2 863 444,00 Sk
SME SI ROVNÍ
Grantové kolo inštitucionálny rozvoj

Centrum komunitného rozvoja
Košice
Rozvoj a budovanie komunitných centier v meste Košice
Cieľom projektového zámeru bolo pripraviť proces kooperatívneho plánovania, ktorého výstupom by mohlo byť nielen zriadenie, ale aj zabezpečenie efektívneho fungovanie komunitných centier v spolupráci s mestom
a mestskými časťami Košíc, MNO a obyvateľmi lokalít.
Centrum sociálnej pomoci mladým
Lučenec
Inštitucionálny rozvoj Komunitného centra na ulici J. Kármána 26 v Lučenci
Cieľom projektového zámeru bolo vypracovanie plánu posilnenia inštitucionálnej úrovne organizácie, zvýšenia odbornosti poskytovania služieb verejnosti, podpory participácie mládeže na spoločenskom živote, príprava mládeže
na dospelé občianstvo a vzbudenie záujmu mládeže o spoločenské dianie.
Komunita - miesto pre každého
Kežmarok
Nová šanca pre Nás
Cieľom projektového zámeru bola príprava projektu na zvýšenie efektivity informovanosti ľudí s problémami uplatnenia sa na trhu práce z dôvodu nízkeho vzdelania a obmedzených komunikačných zručností.
Komunitné centrum menšín
Veľký Krtíš
Posilnenie kompetencií KCM
Cieľom projektového zámeru bolo vypracovať projekt rozvoja organizácie v oblasti komunitnej sociálnej práce, zvýšenia zamestnanosti Rómov – rozširovanie možností ich zamestnávania, samozamestnávania, zvýšenie
aktívneho záujmu zo strany firiem zamestnávať Rómov, znižovanie absencie regionálnej stratégie integrácie Rómov na trhu práce, poskytovanie právneho poradenstva v oblasti zamestnanosti a projektového manažmentu.
Občianske združenie Nová cesta
Michalovce
Smer našej cesty
Cieľom projektového zámeru bolo vypracovať projekt rozvoja organizácie v troch prioritách – Vzdelávacie a kultúrne centrum Rómov, Informačno – poradenské centrum Rómov a Sociálno – Ekonomický podnik.
Osvetové centrum Rómov
Nové mesto nad Váhom
Nové možnosti medzinárodných projektov neformálneho vzdelávania rómskej mládeže
Cieľom projektového zámeru je naštartovať proces prípravy národného plánu rozvoja neformálneho vzdelávania rómskej mládeže na medzinárodnej úrovni.
Združenie mladých Rómov
Banská Bystrica
Rómske slnko
Cieľom projektového zámeru je vypracovať projekt systematickej advokácie v zmysle ochrany práv a záujmov diskriminovaných občanov s akcentom na marginalizované rómske komunity v regióne Banská Bystrica.
Spolu

20 000,00 Sk

20 000,00 Sk

20 000,00 Sk
20 000,00 Sk

20 000,00 Sk
20 000,00 Sk
20 000,00 Sk
140 000,00 Sk

Grantové kolo advokačné aktivity
"Miesto v dome"
Levice
Ladislavov dvor
Cieľom projektu je komplexne otvoriť problém Ladislavovho dvora na verejnosti, vytvoriť podmienky a priestor na advokáciu komunity, prizvať inštitúcie, organizácie aj širokú verejnosť k diskusii a uskutočniť prvé spoločné kroky
na hľadanie efektívneho riešenia dnešnej situácie na Ladislavovom dvore.
Obhajovanie a presadzovanie záujmov obyvateľov znevýhodnených lokalít prostredníctvom tvorby
Centrum komunitného rozvoja
Košice
miestenej sociálnej politiky
Hlavným zámerom projektu je mobilizovať, motivovať starostov a delegovaných zástupcov miestnych samospráv košických mestských častí na území ktorých sa nachádzajú sociálne znevýhodnené rómske komunity Demeter,
Sládkovičova, Herlianska, Nižné Kapustníky, Námestie oceliarov, Luník IX, Popradská a Golianova spoločne s mimovládnymi organizáciami a inštitúciami, ktoré v uvedených lokalitách pôsobia.
Centrum sociálnej pomoci mladým
Lučenec
Obhajoba záujmov a aktivít rómskej i nerómskej mládeže na úrovni mesta Lučenec
Hlavným zámerom projektu je v spolupráci s partnermi a samotnou mládežou tvorba mládežníckej koncepcie a obhajoba záujmov a aktivít zameraných na rómsku i nerómsku mládež na úrovni mesta Lučenec.
Klub rómskych aktivistov v SR
Hnúšťa
Advokácia bývania a bytovej situácie rómskej komunity v meste Hnúšťa
Cieľom projektu je vytvorenie účinných a systémových nástrojov v rámci možností mesta Hnúšťa na riešenie zlej bytovej situácie rómskej komunity, t.j. tvorba stratégie mesta v oblasti bytovej politiky.
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69 400,00 Sk

110 698,00 Sk

100 000,00 Sk
64 500,00 Sk

Komunitné Centrum Menšín
Veľký Krtíš
Obhajoba a presadzovanie záujmov Rómov na miestnej úrovni
K hlavným projektovým aktivitám patrí terénna práca na problémových uliciach mesta spojená s aktivitami nájomníkov a domovníkov jednotlivých vchodov spojená s obhajobou ich práv, iniciatívy smerujúce k zapájaniu sa
občanov do rozhodovacích a implementačných procesov s cieľom prispieť k účasti cieľovej skupiny - Rómov na tvorbe procesov rozvoja komunity na miestnej úrovni.
Nadácia Milana Šimečku
Bratislava
Analýza lokálnych politík bývania v kontexte riešenia rómskej probelamtiky
Cieľom projektu je zmapovať koncepčné materiály zamerané na riešenie problematiky bývania rómskych komunít na lokálnej úrovni a príprava analýzy, ktorá bude obsahovať aj odporúčania pre samosprávy.
Občianske združenie Nová cesta
Michalovce
Dôstojné bývanie
Zámerom projektu je pomoc rómskym komunitám v okresoch Michalovce a Sobrance pri hľadaní riešenia pre zlepšenie bývania a participáciu samotných občanov na vlastnom probléme.

86 700,00 Sk

188 000,00 Sk

Spolu

709 498,00 Sk

90 200,00 Sk

INOVATÍVNE PROJEKTY
Bratislava
Právne poradenstvo pre MVO
1. Slovenské neziskové servisné centrum
V rámci poradenstva sa poskytuje odborná pomoc pre občanov, ktorí chcú sa zoznámiť s právnym prostredím neziskového sektora, s jeho právnymi formami ako aj s možnými formami spolupráce.
1. Slovenské neziskové servisné centrum
Bratislava
Informačný a vzdelávací program 2% pre hodnotnejší život
1.SNSC okrem legislatívnej aktivity rieši problémy a otázky konkrétnych mimovládnych organizácií, firiem a ľudí, ktoré majú s mechanizmom 2%, rokojú aj s Komorou notárov či jednotliví notármi a Ministerstvom financií SR.
1. Slovenské neziskové servisné centrum
Bratislava
Vývoj legislatívy MVO a právna doktrína MVO
Vytvorenie právnej doktríny neziskového práva, ako základného kameňa pre vznik právneho odvetvia – neziskové právo.
1. Slovenské neziskové servisné centrum
Bratislava
Časopis Efekt
Podpora na vydanie jedného čísla časopisu Efekt pre efektívne riadenie neziskových organizácií.
Alternatíva Komunikácia Občania
Bratislava
My PhD – Medzinárodná konferencia doktorandov v oblasti spoločenských vied
Projekt vytvoril platformu pre mladých sociálnych vedcov na diskusiu o politických, sociálnych a kultúrnych témach a zároveň bude slúžiť na propagáciu demokratických ideí medzi mladou generáciou odborníkov a úradníkov v
oblasti EÚ politík.
Člověk v tísní - společnost při ČT, o.ps, pobočka Slovensko
Spišské Podhradie
Komunitné centrum Roškovce
Každodenná popoludňajšia aktivita pre rómske deti nadväzujúca obsahovo aj časovo na Mimoškolský klub, prevádzkový v KC od marca roku 2006, do ktorého pravidelne dochádza 80 detí.
Ekonomická fakulta, Univerzity Mateja Bela
Banská Bystrica
Poskytovanie odborného predmetu Lobing na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici
Vytvorenie nového predmetu lobing a zabezpečenie potrebnej odbornej literatúry.
Fórum donorov
Bratislava
Hovorme o nás
Cieľom projektu je prispieť k zlepšeniu externej komunikácie grantujúcich organizácií.
Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť
Bratislava
Transparentnosť štrukturálnych fondov EÚ a participácia MNO v programovom období 2007 - 2013
Zvýšiť úspešnosť MNO v získaní EU fondov. Prostredníctvom poskytnutia informácií a tréningov.
Junior Achievement Slovensko - Mládež pre budúcnosť
Bratislava
Moderný e.learningový vzdelávací systém v programe Aplikovaná ekonómia - JA ekonómia
Vzdelávancí program cez Internet o ekonómii určený študentom SŠ.
Katedra sociálnej práce Pedagogocká fakulta Univerzity Mateja Bela
Občianska spoločnsosť a mimovládne organizácie vo vysokoškolskej príprave pomáhajúcich profesií na
Banská Bystrica
PF UMB v Banskej Bystrici
v Banskej Bystrici
Skvalitnenie predmetov o 3.sektore.
LOTOS - spolok lokálnych televíznych staníc Slovenska
Martin
Workshop 2008 - Prehliadka tvorby lokálnych televíznych staníc Slovenska, 10. ročník
Súťažná prehliadka tvorby lokálnych TV staníc a vzdelávanie pracovníkov lokálnych TV o trendoch v spoločnosti a v mediálnom priestore.
Ľudia proti rasizmu
Bratislava
Monitoring a eliminovanie tvrdého rasizmu
Pomáhanie obetiam rasových útokov právnym poradenstvom a zastupovaním. Vytvoáranie centrua právnych informácií a materiálov pre ľudí na Slovensku, poskytovať poradenstvo prostredníctvom Infolinky proti rasizmu.
MVO Ľudia a voda
Košice
Voda a klíma v Európe
Príspevok na konferenciu s tematikou vody.
Nadácia otvorenej spoločnosti
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276 000,00 Sk
595 000,00 Sk
500 000,00 Sk
90 000,00 Sk
84 800,00 Sk

102 000,00 Sk
22 500,00 Sk
250 000,00 Sk
441 000,00 Sk
198 500,00 Sk
77 700,00 Sk
163 000,00 Sk
492 000,00 Sk
40 000,00 Sk

Nadácia Centrum súčasného umenia
Bratislava
Open Gallery 2008
Realizácia a stráženie jednotlivých výstav v OPEN galerii.
Občianske združenie IN MINORITA
Bratislava
Ma bisteren!
Pripomenutie a diskusia o postavení Rómov na Slovensku počas 2. svetovej vojny a o fenoméne rómsky holocaust.
Občianske združenie IN MINORITA
Bratislava
Podpora podujatia k medzinárodnému deň ľudských práv
Príspevok na výstupenie rómskej kapely počas dňa ľudských práv v Bratislave.
8. ročník Festival dokumentárnych filmov o ľudských právach JEDEN SVET 2007, Filmová sekcia:
OZ Človek v ohrození
Bratislava
Rómovia medzi nami
Podora rómskej sekcie na festivale, moderátora a spíkrov.
PDCS o.z. Partners for Democratic Change Slovakia
Bratislava
Otvorenie novej témy, nenásilnej transformácie konfliktov, na Slovensku
Otvorenie diskusie o nových konceptoch nenásilného riešenia konfliktov v krízových zónach sveta a zvyšovanie účasti Slovákov v riešení týchto konfliktov.
Prvé lesbické združenie MUSEION
Bratislava
Queer Leaders Forum Slovakia
Tematické workshopy pre aktivistov v oblasti homosexuálov, diskusia o problémoch, oslovenie verejnosti organizovaním verejných podujatí s problematikou homosexuálov.
Združenie SPOLU
Kremnica
Romaexpo 2007
Zlepšenie obrazu o Rómoch na Slovensku, aktivizácia Rómov pri tomto zlepšovaní obrazu a prezentácia života Rómov v komunitách.
Spolu

400 000,00 Sk
331 800,00 Sk
10 000,00 Sk
50 000,00 Sk
474 323,00 Sk
444 000,00 Sk
160 600,00 Sk
5 203 223,00 Sk

VEREJNÁ SPRÁVA
Bratislava
Primátori, starostovia - vládcovia či služobníci?
Inštitút pre moderné Slovensko
Projekt má za cieľ zvýšiť pripravenosť primátorov a starostov na výkon ich nových kompetencií (získaných po decentralizácií so zreteľom na fiškálnu decentralizáciu), formou tréningov zameraných na konkrétne zručnosti a
posilnenie ich individuálnych schopností byť spájajúcim článkom života obce, mesta.
M.E.S.A. 10
Bratislava
Benchmarking miest - II. Fáza
Projekt benchmarkingu vybraných slovenských miest. Metóda benchmarkingu umožňuje zvyšovať efektivitu fungovania mestských úradov ako aj zvyšovať transparentnosť vykonávaných činností na miestnych úradoch.
Slovenský inštitút pre mediáciu
Bratislava
Mediácia v samospráve
Cieľom projektu bolo vytvoriť informačná brožúrka „Nemeditujme, mediujme !“, ktorá informuje starostov a členov samosprávy, o možnostiach mediácie v rámci príslušných územných celkov.
Transparency International Slovensko
Bratislava
Stav vnímania korupcie v miestnej samospráve
Cieľom projektu je uskutočniť prieskum verejnej mienky, ktorý umožňuje zachytiť vývoj, trendy v oblasti vnímania korupcie verejnosťou. Projekt mapuje miesta citlivé na korupciu pri činnosti miestnej samosprávy a zároveň
identifikuje regióny a mestá náchylnejšie na korupčné správanie.
Spolu

95 200,00 Sk

700 000,00 Sk
63 800,00 Sk
140 000,00 Sk

999 000,00 Sk
EAST EAST PROGRAM – PARTNERSTVO BEZ HRANÍC

Bratislava
Prognóza vývoja kriminality a jej kontroly v krajinách strednej a východnej Európy
Bratislavská vysoká škola práva - Bratislavská akademická
spoločnosť, n.o.
Stretnutie odborníkov z krajín strednej a východnej Európy profesionálne sa zaoberajúcich skúmaním kriminality s osobitým dôrazom na jej prevenciu, na praktické opatrenia uskutočňované v prospech zvyšovania pocitu
bezpečia (najmä marginalizovaných skupín) občanov.
Centrum komunitného organizovania
Banská Bystrica
Rozširovanie a prehlbovanie práce v komunitách
Študijná cesta predstaviteľov azerbajdžanského komunitného centra na Slovensko.
Centrum pre európske a severoatlantické vzťahy, CENAA n.f.
Žilina
Ponaučenia: Reforma bezpečnostného sektora a euroatlantická integrácia Slovenska a Srbska
Hlavným cieľom projektu je transfer znalostí a skúseností Slovenska v oblasti reformy bezpečnostného sektora a euroatlantickej integrácie.
Nadácia otvorenej spoločnosti
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390 718,00 Sk

246 980,00 Sk
186 286,00 Sk

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v
Bratislava
Vzdelanie pre všetkých
Bratislave
Medzinárodný seminár zameraný na aktívne zapojenie ľudí so zdravotným postihnutím do spoločenského diania, ako i riadenia a rozhodovania o veciach verejných.
Fórum donorov
Bratislava
DMS – Darcovská SMS
Tri stretnutia s predstaviteľmi MNO v Košiciach, Banskej Bystrici a Bratislave. Cieľom stretnutí je oboznámiť zástupcov MNO s detailnými informáciami o projekte DMS, ale najmä vytvoriť pre nich priestor na výmenu skúseností s
kolegami z Českej republiky, ktorí tento mechanizmus úspešne už tri roky využívajú
Inštitút pre vzdelávanie a regionálnyn rozvoj
Nová Dubnica
Moldavsko – Slovenská spolupráca: Výmena skúseností v oblasti trvalo udržatelného rozvoja mesta
Študijná cesta predstaviteľov z Mioldavska na Slovensko.
M.E.S.A. 10, centrum pre ekonomické a sociálne analýzy
Bratislava
Podpora fiskálnej decentralizácie na Ukrajine
Projekt je zameraný na transfer skúseností zo slovenskej fiskálnej decentralizácie ukrajinským partnerom.
SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien
Bratislava
Iniciačné stretnutie Spolupracujúcich Nadácií Strednej a Východnej Európy
Cieľom iniciačného stretnutia SNSVE je naštartovať dlhodobú spoluprácu samostatných nadácií, ktoré vznikli na báze činnosti Spolupracujúcich Holandských Nadácií v rokoch 1991 – 2001 v krajinách strednej a východnej
Európy.
Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku,
Bratislava
Monitorovanie východnej hranice Európskej únie
n. o.
Projekt nadväzuje na iniciatívu Nadácia Štefana Bátoryho v Poľsku „Priateľská hranica EU“ a dlhodobý výskum SFPA. Monitoring východnej hranice EÚ pomôže naštartovať advokačné aktivity v prospech presadzovania
otvorenosti hraníc EÚ.
Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku,
Bratislava
Hľadanie spoločných záujmov
n. o.
Cieľom projektu je podporiť výmenu skúseností a know-how z procesu demokratickej tranzície a prístupového procesu do EÚ medzi predstaviteľmi občianskej spoločnosti v SR a v Turecku a napomôcť tak úspešnejšej integrácii
TR do EÚ ako aj nadviazaniu vzájomne osožných vzťahov medzi slovenskou a tureckou občianskou spoločnosťou. Súčasťou projektu je medzinárodný workshop a analýza.
Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku,
Bratislava
Hľadanie spoločných záujmov 2. etapa, seminár v Istanbule
n. o.
2. etapa, seminár v Istanbule
Spolu

Nadácia otvorenej spoločnosti

150 987,00 Sk
173 926,00 Sk

361 800,00 Sk
135 493,00 Sk
229 672,00 Sk

576 807.70 Sk

280 310,00 Sk

288 813,00 Sk
3 021 792,70 Sk
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ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA
Výkonný manažment
Alena Pániková

výkonná riaditeľka / správca

alena@osf.sk

Magdalena Feniková

finančná riaditeľka

magda@osf.sk

Jana Malovičová

vedúca kancelárie

malovicova@osf.sk

Zuzana Konrádová

zástupkyňa riaditeľky pre rozvoj občianskej spoločnosti

Ľubica Stanek

zástupkyňa riaditeľky pre tvorbu politík, stratégiu a médiá

Alena Tyralová

asistentka kancelárie

zuzana@osf.sk
lub@osf.sk
atyral@osf.sk

Finančné oddelenie
Miriam Kočišková
Martin Neupauer

finančná asistentka
finančný manažér

miriam@osf.sk
martin@osf.sk

Programoví manažéri a koordinátori
Stanislava Dzuríková
Rómske štipendiá, Komunitné nadácie, Bohatí duchom

sdzurikova@osf.sk

Zuzana Gáborová, od 1.7.2007
Sme si rovní

zgaborova@osf.sk

Lýdia Gabčová
Sme si rovní

lydia@osf.sk

Martina Grešová
asistentka Programu Harm reduction

martina@osf.sf

Janka Hažírová
Zdravie Rómov, Polícia a verejnosť

janka@osf.sk

Ľudmila Helienková
asistentka programu Novinárska cena

ludka@osf.sk

Barbora Kahátová
Sme si rovní, Informačno – poradenské centrá Rómov, Rómska vzdelávacia iniciatíva

barbora@osf.sk

Katarína Križková
Stredoškolské štipendiá

katrin@osf.sk

Mária Krošláková
asistentka Programu Harm reduction

maja@osf.sk

Silvia Miklíková
Harm Reduction Program, Verejné zdravie

silvia@osf.sk

Viktória Mlynárčíková
Právny program, Program verejnej správy

viktoria@osf.sk
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Radka Novosadová
asistentka Novinárskej ceny

radka@osf.sk

Jana Paczkowska
East East Program – partnerstvo bez hraníc, IT

jana@osf.sk

Valentina Petrus
Rómsky program, Právny program

valentina@osf.sk

Vladimír Rafael
Stážista, od 1.7. Vzdelávací program

vlado@osf.sk

Zuzana Révészová
Sme si rovní

zuzanar@osf.sk

Elena Smolinská
Anglické eseje, Stáže učiteľov v Británii, Open Medical Club

elena@osf.sk

Ondrej Starinský
Novinárska cena

ondrejs@osf.sk

Adela Zvalová
asistentka

adelka@osf.sk

Kontakt
BRATISLAVA
Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation
Baštová 5
811 03 Bratislava
Tel: +421 2 5441 4730, 5441 6913
Fax: +421 2 5441 8867
URL: http://www.osf.sk
E-mail: osf@osf.sk
Prešov
Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation
Weberova 8
080 01 Prešov
Tel./fax.: +421 51 7732 469
E-mail: presov@osf.sk

Nadácia otvorenej spoločnosti

Výročná správa 2007

34

Expertné komisie
Štipendijný program pre rómskych študentov stredných škôl
Helena Jonášová, KZRSR, Banská Bystrica
Janette Maziniová, OCR, Nové Mesto nad Váhom
Viliam Zeman, Úrad splnomocnenkyne vlády pre rómske komunity, Bratislava
Štipendijný program pre rómskych študentov vysokých škôl
Zuzana Bošeľová, Nadácia M. Šimečku, Bratislava
Stanislav Cina, Úrad splnomocnenkyne vlády pre rómske komunity, Prešov
Viliam Zeman, Úrad splnomocnenkyne vlády pre rómske komunity, Bratislava
Súťaž v písaní anglických esejí – 13. ročník
Expertná komisia:
Jana Bérešová, učiteľka Aj, Testing SIG SAUA/SATE, Trnavská univerzita, Trnava
Dagmar Blight, učiteľka Aj, Filozofická Fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava
Jonathan Gresty, anglický lektor, Evanjelické kolegiálne gymnázium, Prešov
Paul McCullough, americký lektor, Pedagogická fakulta UK, Bratislava
Jonathan Tillotson, anglický lektor, Bratislava
Bohatí duchom / prostriedky získané z darovaných 2% zo zaplatenej dane z príjmu
Ivona Fibingerová, Veľvyslanectvo USA v Bratislave
Viera Klementová, Slovak-Czech Women` Fund, Bratislava
Myrtil Nagy, Forum inštitút, Šamorín
Program malých grantov 2007
Zuzana Behríková, Nadácia INTENDA,
Zuzana Poláčková, Úrad vlády SR, Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity, Bratislava;
Miroslava Števková, Fond sociálneho rozvoja, Levice;
Každý z nás je originál
Andrea Chorváthová, Partners for Democratic Change Slovakia, Bratislava
Jana Slaninová, Ľudia proti rasizmu, Bratislava
Eva Kelley, S.P.A.C.E., Bratislava
Albert Kováč, Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity, Bratislava
Multikultúrna výchova
Erich Mistrík, PF UK Bratislava
Laco Oravec, Nadácia Milana Šimečku, Bratislava
Daniela Valachová, PF UK Bratislava
Kálmán Petőcz, Fórum Inštitút pre výskum menšín, Šamorín
Zora Pauliniová, Bratislava
Novinárska cena 2006 – Rada súťaže
Ingrid Brocková, Svetová banka
Andrea Gontkovičová, Philip Morris Slovakia
Zuzana Kušová, PRime time
Rasťo Kužel, MEMO 98
Miloš Nemeček, Združenie vydavateľov periodickej tlače Slovenska
Alena Pániková, Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation
Ľubica Stanek, Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation
Gabriel Šípoš, Slovak Press Watch / INEKO
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Poroty
Elektronické médiá
Kategórie reportáž a rozhovor, beseda, diskusia
Stanislava Benická, programová manažérka, NPOA
Václav Moravec, moderátor a redaktor, Redakce atuální publicistiky, ČT (ČR)
Martin Šmatlák, vedúci Katedry produkcie, docent FTF VŠMU
Kategórie regionálne odvysielaný a analyticko-investigatívny príspevok
Janek Kroupa, reportér relácie Na vlastní oči, TV NOVA (ČR)
Peter Kunder, mediálny analytik, Aliancia Fair-play
Soňa Szomolányi, sociologička a politologička, vedúca Katedry politológie FiF UK
Printové médiá
Kategórie reportáž a krátky publicistický príspevok
Oliver Bakoš, spisovateľ, vedúci Katedry estetiky FiF UK
Petr Dudek, bývalý šéfreportér týždenníka Týden (ČR)
Eugen Gindl, publicista
Tomáš Janovic, spisovateľ, publicista
Kategórie rozhovor a regionálne publikovaný príspevok
Andrej Halada, editor týždenníka Reflex (ČR)
Tatiana Repková, riaditeľka pre výskum a riadenie informácií, Svetové združenie novín, Paríž
Ivan Rončák, politológ, publicista
Peter Zeman, bývalý kancelár a predseda SSN
Kategórie analyticko-investigatívny príspevok a komentár
Martin Komárek, vedúci redaktor rubriky Názory, MF Dnes (ČR)
Peter Laca, korešpondent Reuters
László Szigeti, spisovateľ a vydavateľ, Kalligram
Kategória fotografia
Marián Pauer, odborný publicista
Andrej Reiser, fotograf, obrazová agentúra Bilderberg (ČR)
Dodo Šimončič, kameraman
Kategória kreslený vtip, komiks, karikatúra
Kornel Földvári, humorista a kritik
Marek Ormandík, maliar, ilustrátor
Kazo Kanala, karikaturista, prezident Slovenskej únie karikaturistov
Kategória najlepší blog
Miloš Čermák, novinár, blog.respekt.cz (ČR)
Zuzana Kusá, sociologička, Sociologický ústav, Slovenská akadémia vied
Radoslav Tomek, korešpondent Bloomberg Slovakia
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Pravidlá pre členov expertnej komisie
1.

Členovia expertnej komisie (ďalej len EK) sú dobrovoľnými poradcami v príslušnom grantovom programe.

2.

Členovia EK napomáhajú plniť poslanie a ciele Nadácie otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation.

3.

Členovia EK sa pravidelne zúčastňujú na zasadnutiach svojej komisie, prípadne iných dôležitých stretnutiach a aktívne sa
zapájajú do práce v rámci svojho programu.

4.

Členovia EK konajú v súlade s etickým kódexom. To znamená:
a. všetky informácie o projektoch sú dôverné a nesmú byť zverejnené pred jeho realizáciou,
b. členovia EK nesmú šíriť zlé meno Nadácie otvorenej spoločnosti
c. nesmie prísť ku konfliktu záujmov, pričom pod konfliktom záujmov sa rozumie nasledovné:
i. ak člen EK nemôže zostať nezaujatý a objektívny pri posudzovaní predloženého projektu, pretože sa
rozhoduje medzi záujmom nadácie a svojím osobným.
ii. ak člen EK (alebo príbuzný, blízky priateľ, obchodný spoločník) má finančný záujem na udelení grantu
alebo uzavretí zmluvy, alebo na rozhodovaní pri verejnom obstarávaní nadácie
iii. ak člen EK (alebo príbuzný, blízky priateľ, obchodný spoločník) má obchodnú spoluúčasť so
žiadateľom o grant alebo je jeho potenciálnym kontraktačným partnerom, alebo sa dostane do iných
konfliktov súvisiacich s lojálnosťou voči nadácii, ktoré môžu ovplyvniť rozhodovanie v nadácii. Platí to
aj v tom prípade, keď nejde o osobný finančný prospech člena EK z príslušného grantu.
iv. je na svedomí jednotlivých členov EK, aby priznali svoju zainteresovanosť/zaujatosť na schvaľovanom
projekte
1. v prípade priamej zainteresovanosti/zaujatosti je člen vylúčený z diskusie o projekte
2. v prípade nepriamej zainteresovanosti/zaujatosti (napr. odborný garant projektu) vysvetlí svoj
postoj komisii, ktorá rozhodne o jeho účasti na diskusii
Ak člen EK niektorý z týchto bodov poruší, môže byť uvoľnený z EK.

5.

Členovia EK napomáhajú programovému koordinátorovi pri tvorbe celkového smerovania, stratégie a priorít príslušného
programu.

6.

Členovia EK sú povinní preštudovať dostupné informácie o jednotlivých projektoch, ktoré im dodá koordinátor programu a
na zasadnutí EK podajú ich hodnotenie.

7.

Členovia EK monitorujú prácu programového koordinátora.

8.

Členovia EK na konci kalendárneho roka formálne vyhodnotia jej činnosť pri plnení poslania programu.

9.

Členovia EK sú povinní zúčastňovať sa na jej zasadnutiach. V prípade, že sa nemôžu zúčastniť, je potrebné sa vopred
ospravedlniť. V inom prípade vzniká neohlásená absencia. Ak má člen tri neohlásené absencie a nezúčastnil sa na tretine
celkových zasadnutí počas jedného kalendárneho roka, môže byť podaný návrh na jeho uvoľnenie z EK.
a) vo výnimočných prípadoch, ak sa člen EK pripravil na zasadnutie, ale v poslednej chvíli nemôže prísť, zašle svoje
stanovisko programovej koordinátorke
b) v prípade dlhodobej neprítomnosti, môže člen EK nájsť náhradníka
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FINANČNÁ SPRÁVA

Rozpočet Nadácie otvorenej spoločnosti na rok 2007 bol schválený správnou radou, pričom celková plánovaná čiastka bola vo
výške 41 600 000,-Sk. Správna rada súčasne určila náklady na správu Nadácie otvorenej spoločnosti vo výške 6 750 000,- Sk. Do
rozpočtovaných nákladov na správu nadácie nie sú zahrnuté odpisy dlhodobého majetku, mimoriadne náklady, kurzové straty.
Náklady na správu boli rozpočtované v členení: 4 670 000,-Sk prevádzka nadácie, 180 000,- Sk cestovné náhrady a 1 900 000,- Sk
mzdové náklady.
Prehľad príjmov podľa zdrojov a ich pôvodu v Sk a prehľad o Darcoch s ich darmi presahujúcimi 10 000 Sk
1.

39 570 240,00Sk

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

1 725 450,00 Sk
1 710 695,58Sk
87 408,00 Sk
3 031 188,00 Sk
152 963,56 Sk
176 800,00 Sk
9 519,51 Sk
46 906,00 Sk
675 565,23 Sk
716 170,72 Sk
47 732,65 Sk
200,00 Sk
102 500,00 Sk
271 779,00 Sk
270 911,60 Sk
15 391,53 Sk
300,00 Sk
150 000,00 Sk
48 761 721,38 Sk

Nadácia otvorenej spoločnosti

Open Society Institute, Bundesplatz 16, CH – 6304 Zürich, Switzerland
súkromný neziskový fond pôsobiaci vo Švajčiarsku a USA
Ch. S. Mott Foundation, Flint, MI, USA
Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe, Washington D.C., USA
Svetová banka
Úrad vlády SR, Bratislava
GITANO, Španielsko
Britská rada na Slovensku, Bratislava
US Ambassy
HMC Project in Central and Eastern Europe, Cambridge
rozličné príspevky od fyzických osôb na akcie organizované NOS – OSF
príjmy zo služieb
prijaté úroky z účtov nadácie
príjmy z predaja majetku
príjmy z prenájmu vlastného majetku
príspevok z podielu zaplatenej dane 2%
vratky rôznych grantov
rozličné príspevky od právnických osôb
náhrada škody
Združenie vydavateľov – Bratislava, dar
príjmy celkom

Výročná správa 2007

38

Stav a pohyb majetku a záväzkov

Majetok nadácie v Sk v obstarávacích cenách:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

k 1. 1. 2007

k 31. 12. 2007

Softvér
Drobný nehmotný majetok
Budovy, stavby
Stroje, prístroje
Dopravné prostriedky
Drobný hmotný majetok
Pozemky
Peňažné prostriedky
Finančné investície
Pohľadávky
Dohadné účty aktívne

1 786 243,10
172 876,55
6 373 477,08
9 062 340,86
1 146 300,00
2 129 382,55
445 721,20
2 542 148,40
15 485 490,72
23 813 013,48
789 824,54

1 786 243,10
172 876,55
6 373 477,08
9 135 573,46
1 202 582,00
2 129 382,55
445 721,20
5 930 910,37
13 358 762,08
88 185 685,81
675 039,84

SPOLU

63 746 818,48

129 396 254,04

Oprávky k hmotnému majetku nadácie v Sk:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Softvér
Drobný nehmotný majetok
Opravky k budovam
Stroje, prístroje
Opravky k doprav.prostr.
Inventár
Drobný hmotný majetok

1 786 243,10
172 876,55
2 093 417,89
8 834 392,23
718 656,00
0
2 129 382,55

Oprávky celkom:

15 734 968,32

Záväzky nadácie v Sk:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Záväzky voči dodávateľom
Ostatné záväzky
Záväzky z titulu grantov
Záväzky voči pracovníkom
Záväzky voči poisťovniam
Záväzky vočiŠR
Dohadné účty pasívne
Základné imanie
Nadačné imanie

1 431 401,79
211 912,90
18 412 107,06
623 226,71
143 194,00
64 502,50
3 063 368,99
2 900 427,08
200 000,00

1 486 658,81
967 177,20
14 982 735,13
413 388,72
195 436,03
462 586,02
68 244 593,12
2 900 427,08
200 000,00

SPOLU

27 050 014,03

89 853 002,11
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Celkové Náklady NOS – OSF v roku 2006 v členení podľa jednotlivých druhov činností
Programové náklady 2006 Náklady na programy v Sk
Vzdelávanie
Medzinárodná spolupráca
Verejné zdravie
Mediálne programy
Dobre spravovaná spoločnosť
Rómovia
Ženy
Spolu

3 046 089,18
4 678 995,51
3 820 402,55
2 705 339,39
10 562 062,07
13 088 270,12
1 329 526,00
39 230 684,82

Výška nákladov na správu NOS – OSF
Náklady celkom:

47 506 287,95 Sk

Z toho
-programové náklady
- náklady na správu

39 230 684,82 Sk
7 581 654,22 Sk

Náklady na správu nadácie, z toho:
– ochrana majetku
– propagácia
– cestovné náhrady
– mzdové náklady

45 614,00 Sk
68 530,00 Sk
103 252,72 Sk
1 942 818,78 Sk

Odmena za výkon funkcie správcu nadácie a iného orgánu ustanoveného nadačnou listinou
Orgány NOS – OSF ustanovené nadačnou listinou:
Správca
Odmena za výkon funkcie správcu v roku 2007 predstavuje 25 000,00 Sk mesačne, celkom 300 000,00 Sk ročne.
Správna rada
V hodnotenom období Správna rada NOS – OSF ani jej predseda za výkon svojej funkcie nepoberali žiadnu finančnú ani nefinančnú
odmenu.
Revízor NOS – OSF
V hodnotenom období členovia dozornej rady za výkon svojej funkcie nepoberali žiadnu finančnú ani nefinančnú odmenu.
Rada starších
V hodnotenom období členovia poradného orgánu Správnej rady – Rady starších NOS – OSF za výkon svojej funkcie nepoberali
žiadnu finančnú ani nefinančnú odmenu.
V zmysle Zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách NOS – OSF v hodnotenom období – rok 2007 – nadačnou listinou neboli
ustanovené žiadne ďalšie orgány NOS – OSF.
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Prehľad o činnosti nadačných fondov spolu s prehľadom o prostriedkoch nadačných fondov
V zmysle Zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách NOS – OSF v hodnotenom období – rok 2007 – nezaložila a nedisponuje žiadnym
nadačným fondom.
Zmeny v nadačnej listine v roku 2006
V zmysle Zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách NOS – OSF v hodnotenom období – rok 2007 – neboli v nadačnej listine
zaznamenané zmeny dotýkajúce sa zmeny členov správnej rady a Rady starších.
Zmeny v zložení orgánov v roku 2007
Zloženie orgánov NOS – OSF ustanovených nadačnou listinou:
Správca NOS – OSF
Správkyňou a výkonnou riaditeľkou NOS – OSF v roku 2006 bola Alena Pániková.
Správna rada NOS – OSF
Správna rada NOS – OSF má 6 členov:
Meno:
Eugen JURZYCA, INEKO, Bratislava
Grigorij MESEŽNIKOV, Inštitút pre verejné otázky, Bratislava
Martin BARTO, Národná banka Slovenska, Bratislava
Katarína VAJDOVÁ, Nadácia pre podporu občianskych aktivít, Bratislava
Zuzana KUŠOVÁ, Mayer/Mccann-Erickson, Bratislava
Milan VAJDA, Magristrán Hl. Mesta Bratislava

Pozícia:
člen
podpredseda
člen
predsedníčka
členka
členk

Správna rada deleguje na expertné komisie rozhodovanie o podpore projektov v špecifických oblastiach. Expertné komisie sa riadia
rovnakými pravidlami ako správna rada.
Rada starších v roku 2007:
Rudolf Chmel
Martin Bútora
Lászlo Szigeti
Pavel Demeš
Štafan Markuš
Lev Bukovský
Iveta Radičová
Mária Zelenáková
Transparentnosť nakladania s finančnými prostriedkami v NOS – OSF
Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation má štatút nadácie a zo zákona jej vyplýva povinnosť overenia účtovnej
závierky audítorom (Zákon č. 34/2002 Zb. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov). Výrok
audítora je prístupný verejnosti.
So vstupom SR do EÚ sa spája množstvo procesov súvisiacich s prispôsobovaním sa požiadavkám tohto zoskupenia. Jedným z
nich je aj dôraz na zjednotenie predpisov v oblasti účtovníctva, aby sa dosiahla porovnateľnosť údajov z účtovných závierok, a to
bez ohľadu na sídlo subjektu zostavujúceho závierku. Legislatívnymi aktmi EÚ sa pre tieto potreby zaviedli v priestore únie
Medzinárodné štandardy pre zostavenie účtovnej závierky (IFRS). Tieto štandardy vydáva nezávislá Nadácia Výboru pre
medzinárodné účtovné štandardy. Okrem štatutárneho auditu zostavuje NOS – OSF každoročne finančné výkazy v súlade s týmito
štandardmi, čím sa stáva transparentnejšou a dôveryhodnejšou aj pre zahraničných donorov.
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Etický kódex NOS – OSF
Etický kódex predstavuje súhrn zásad, ktoré vyjadrujú základné hodnoty organizačnej kultúry a smerovanie NOS - OSF. Týmito
etickými zásadami sa riadi každý člen správnej rady, rady starších, expertných komisií a tiež zamestnanci nadácie (ďalej len
„pracovníci“). Etický kódex je súčasťou organizačného poriadku nadácie a je to verejne prístupný dokument. Porušenie etického
kódexu môže viesť k vylúčeniu zo správnej rady, rady starších a experných komisií alebo k rozviazaniu pracovného pomeru so
zamestnancami nadácie.
Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation je nezávislá, nestranícka inštitúcia, ktorá vyznáva presvedčenie, že
základom demokracie je otvorená spoločnosť. NOS - OSF vykonáva svoju činnosť pre verejný prospech a podľa príslušných
právnych noriem.
Otvorená spoločnosť
Vo filozofickej rovine koncept otvorenej spoločnosti vychádza z toho, že ľudské poznanie je nedokonalé a že nikto nemá konečnú
pravdu. Reálne je otvorená spoločnosť charakterizovaná vládou práva, rešpektom k ľudským právam, menšinám a názorom menšín,
rozdelením moci a trhovou ekonomikou.
Každý pracovník NOS – OSF musí byť oddaný princípom otvorenej spoločnosti a zároveň dbať / konať tak, aby neohrozil dobré
meno nadácie. Ďalšími kritériami pre prácu v NOS – OSF je vedieť ako presadiť ciele nadácie v definovaných oblastiach a kapacita
pracovať kolegiálne s ostatnými pracovníkmi nadácie. Práca v správnej rade, rade starších a expertných komisiach je založená na
prestíži osobnosti, spojení s inštitúciami alebo profesiami, alebo prvkami v spoločnosti, s ktorými si nadácia želá spolupracovať v
realizácii svojich programov.
Nezávislosť
Hoci nadácia víta spoluprácu s vládami, pretože môžu facilitovať programy nadácie a podpora vlád zväčšuje dosah programov
nadácie, správna rada musí dohliadať na to, aby tieto vzťahy nezasahovali do nezávislosti nadácie. Nadácia si musí zachovať
slobodu podpory programov, ktoré môžu vyvolávať kritiku vlády, ako napríklad podpora nezávislosti a rozličnosti médií, programov
na boj proti korupcii a snahy v oblasti ľudských práv a pod.
Princíp nezávislosti sa musí uplatňovať aj pri partnerstve a spolufinancovaní.
Nestraníckosť
Hoci podpora konceptu otvorenej spoločnosti môže byť považovaná za politickú - v najširšom zmysle tohto slova – je podstatné, aby
nadácia nebola stranícka a ani aby nevyvolávala dojem straníckosti. Táto požiadavka vylučuje tých pracovníkov z pôsobenia v NOS
- OSF, ktorí sú verejne identifikovaní s nejakou politickou stranou, alebo sú priamo členmi politického grémia.
Konflikt záujmov
Podporovanie princípov otvorenej spoločnosti si vyžaduje, aby príležitosť získať podporu bola rovnako otvorená všetkým v krajine, a
nie vymedzená, alebo čiastočne vymedzená pre uzavretú skupinu. Základným princípom pracovníkov NOS – OSF je preto
deklarácia každého skutočného a/alebo potenciálneho konfliktu záujmov. Pod skutočným konfliktom záujmov sa rozumie materiálny
záujem v programoch / projektoch podporovaných nadáciou alebo rodinné vzťahy s organizáciou, o ktorej sa rozhoduje. To isté platí
aj v prípadoch keď nadácia nakupuje tovar alebo služby. Potenciálny konflikt záujmov zahrňuje všetky situácie a okolnosti, kedy
môže vzniknúť dojem, že pracovníci NOS – OSF si navzájom podporujú svoje osobné záujmy, a to i napriek tomu, že nejde o
skutočný konflikt záujmov.
Rozhodovacie orgány musia pozostávať, alebo prevažne pozostávať z osôb, ktoré nemajú nijaké osobné materiálne záujmy v
programoch podporovaných nadáciou. Vo výnimočných prípadoch, keď rozhodovacie orgány chcú podporiť projekt, v ktorom má jej
člen materiálny záujem, musí sa obrátiť na nadriadenú inštanciu o záverečné schválenie rozhodnutia. To znamená, že expertná
komisia sa obráti na správnu radu a správna rada na Open Society Institute, aby rozhodol. Ak sa tak rozhodovací orgán rozhodne,
spolu s projektom musí poslať aj zdôvodnenie dôležitosti a odporúčania projektu. Ak sa OSI rozhodne finančne podporiť daný
program, môže byť pridelená suma odrátaná z alokácie nadácii. Takéto rozhodnutie je v kompetencii OSI.
Členovia rozhodovacích orgánov sa zaväzujú konať v súlade s etickým kódexom, čo potvrdzujú aj svojim podpisom na dokumente
„Pravidlá expertnej komisie / správnej rady“. Pravidlá môžu byť upravené podľa potrieb jednotlivých programov ale musia obsahovať
minimálne nasledovné ustanovenia:
a) všetky informácie o projektoch sú dôverné a nesmú byť zverejnené pred jeho realizáciou,
b) členovia EK/SR musia dbať o dobré meno nadácie
c) nesmie prísť ku konfliktu záujmov, pričom pod konfliktom záujmov sa rozumie nasledovné:
 ak člen EK/SR nemôže zostať nezaujatý a objektívny pri posudzovaní predloženého projektu,
pretože sa rozhoduje medzi záujmom nadácie a svojím osobným (skutočný konflikt záujmov).
 ak člen EK/SR alebo jeho príbuzný, blízky priateľ, obchodný spoločník má finančný záujem na
udelení grantu alebo uzavretí zmluvy, alebo na rozhodovaní pri verejnom obstarávaní nadácie
(skutočný konflikt záujmov)
 ak člen EK/SR alebo jeho príbuzný, blízky priateľ, obchodný spoločník má obchodnú spoluúčasť so
žiadateľom o grant alebo je jeho potenciálnym kontraktačným partnerom, alebo sa dostane do iných
konfliktov súvisiacich s lojálnosťou voči nadácii, ktoré môžu ovplyvniť rozhodovanie v nadácii. Platí
to aj v tom prípade, keď nejde o osobný finančný prospech člena EK/SR z príslušného grantu
(skutočný koflikt záujmov)
 ak člen EK/SR je verejnosťou asociovaný s predkladaným projektom/inštitúciou a môže vzniknúť
dojem, že si podporuje svoje osobné záujmy (potenciálny konflikt záujmov) je na svedomí
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jednotlivých členov EK/SR, aby priznali svoju zaujatosť, zainteresovanosť, skutočný či potenciálny
konflikt záujmov. Ak však napriek predchádzajúcim opatreniam (zostavenie komisie) dôjde ku
konfliktu záujmov, postupuje sa nasledovne:
 v prípade priamej zainteresovanosti/zaujatosti, t.j. skutočného konfliktu záujmov je člen
vylúčený z diskusie o projekte a projekt s obsahovým odporúčaním musí byť odsúhlasený
vyššou inštanciou
 v prípade nepriamej zainteresovanosti/zaujatosti, t.j. potenciálneho konfliktu záujmov (napr.
odborný garant projektu) vysvetlí svoj postoj komisii, ktorá rozhodne o jeho účasti na diskusii
d) ak člen EK/SR niektorý z týchto bodov poruší, môže byť uvoľnený z EK/SR na základe návrhu programovým
manažérom/koordinátorom alebo iným členom EK/SR.
Transparentnosť a rovnosť podmienok
Princíp otvorenosti sa presadzuje aj v grantovom procese a to tak, aby medódy a pravidlá grantovania boli čo najobjektívnejšie,
transparentné, v súlade s platnými normami, a aby potenciálni uchádzači o grant mali rovné podmienky so svojou žiadosťou o grant.
Princípy grantovania sa nachádzajú v Rokovacom a spisovom poriadku, 2.časti „Udeľovanie grantov- grantový manažment“.
Pracovníci dbajú o zachovanie týchto princípov.
Tento etický kódex sa aktualizuje v dvojročných intervaloch a schvaľuje ho SR.
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