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O NÁS
KTO SME
Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation (NOS - OSF) je mimovládna organizácia, ktorej poslaním je
presadzovať hodnoty otvorenej spoločnosti, vytvárať ľuďom príležitosti na jej skvalitňovanie smerom k väčšej otvorenosti,
transparentnosti a presadzovaniu rovnosti šancí.
NOS - OSF pôsobí na Slovensku od roku 1992 a je súčasťou rodiny nadácií známych ako Open Society Foundations,
pôsobiacich vo viac ako 70 krajinách na celom svete. Ich zakladateľom je filantrop a finančník George Soros.
NOS - OSF realizuje 2 typy programov:
Vlastné programy, pri ktorých využíva profesionálne skúsenosti a odbornosť svojich zamestnancov, reflektujú tieto oblasti:
 vzdelávanie a školstvo
 verejné zdravie
 právo a dobre spravovaná spoločnosť
 rovnosť príležitostí
 skvalitňovanie médií
Grantové programy poskytujú finančnú podporu mimovládnym neziskovým organizáciám, ktoré svojimi aktivitami
napomáhajú:
 rozvoju otvorenej spoločnosti
 vzdelávaniu
 posilňujú ľudské práva a rovnosť príležitostí znevýhodnených občanov s prihliadnutím na špecifické potreby
Rómov
NOS - OSF patrí k zakladteľom Fóra donorov, pravidelne pripomienkuje legislatívne procesy a pôsobí v mnohých poradných
výboroch a komisiách ako napr. Rada vlády pre neziskové organizácie, Multidisciplinárna integrovaná skupina odborníkov
zameraná na elimináciu rasovo motivovanej trestnej činnosti a extrémizmu, Medzirezortná pracovná skupina na realizáciu
Akčného plánu predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom
intolerancie na roky 2009 – 2011.
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.“
George Soros
HODNOTY, KU KTORÝM SA HLÁSIME
 otvorenosť
 dialóg
 nekonfliktnosť
 tolerancia
 aktivita
 transparentnosť
 akceptácia
 vzájomný rešpekt
 zodpovednosť
 slobodná voľba
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GEORGE SOROS – ZAKLADATEĽ SIETE SOROSOVÝCH NADÁCIÍ
Narodil sa v Budapešti v roku 1930. V Maďarsku prežil nacistickú okupáciu a v roku 1947 odišiel do Anglicka, kde absolvoval
štúdium na London School of Economics. Tu sa zoznámil 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 počas celej jeho 32-ročnej histórie je 31%.
Svoje filantropické aktivity začal George Soros rozvíjať v roku 1979, podporou afrických študentov na Univerzite v Kapskom
Meste počas apartheidu v Južnej Afrike. V roku 1984 vytvoril v Maďarsku kultúrnu a vzdelávaciu nadáciu, podporoval
disidentské hnutie vo východnej Európe a v ďalších komunistických krajinách. Po páde totalitných režimov a kolapse
Sovietskeho zväzu podporoval a rozvíjal myšlienku otvorenej spoločnosti v krajinách východného bloku. Dôkazom jeho
záujmu o podporu demokracie a kritického myslenia v tomto regióne bolo založenie Stredoeurópskej univerzity (Central
European University) v Budapešti v roku 1991. O dva roky neskôr založil v Budapešti aj prvú nadáciu - Open Society
Institute.
Odvtedy svoje filantropické aktivity rozšíril prostredníctvom siete nadácií do viac ako 100 krajín Afriky, Ázie, Európy,
Latinskej Ameriky a USA. Sieť Sorosových nadácií - Open Society Foundations (OSF) - sa zameriava na tvorbu verejnej
politiky, presadzovanie demokracie, ľudských práv, ekonomických, právnych a sociálnych reforiem. Na miestnej úrovni
realizuje množstvo iniciatív na podporu právneho štátu, vzdelávania, verejného zdravia a nezávislých médií. Zároveň
posilňuje medzinárodnú spoluprácu pri boji proti korupcii a porušovaniu ľudských práv.
George Soros napísal dvanásť kníh a množstvo článkov o politike, spoločnosti a ekonomike, ktoré sa pravidelne objavujú vo
významných novinách a časopisoch po celom svete. Získal 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 jeho úsilie presadzovať myšlienku otvorenej spoločnosti po celom svete. V roku 2002
mu bola udelená Daytonská cena mieru za podporu mieru na Balkáne.
Viac informácií: http://www.soros.org
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PREHĽAD AKTIVÍT A GRANTOV
V ROKU 2011
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VZDELÁVANIE
Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation reaguje na aktuálny slovenský spoločenský a politický kontext
súvisiaci so zmenami vládnych politík a trendmi vo vzdelávaní v Európe. Spolu s partnermi podporujeme hodnoty otvorenej
spoločnosti, princípy demokracie a rešpektu k ľudským právam ako neoddeliteľnú súčasť vzdelávacej reformy a politiky v
tolerantnom a spravodlivom prostredí.

Vzdelávací program
Vlastné aktivity a granty v roku 2011 podporovali reformu vzdelávania a vzdelávacej politiky a zároveň sa snažli posilniť rolu
MNO v tejto oblasti.

VLASTNÉ AKTIVITY:
Publikácia:
Odpovede na otázky (de)segregácie rómskych žiakov vo vzdelávacom systéme na Slovensku.
Publikácia komplexne a detailne popisuje reálnu situáciu v škole a mapuje tento fenomén vo vzdelávaní. Autori a autorky sa
zároveň pokúsili definovať segregáciu a sformulovať konkrétne, alebo všeobecné odporúčania pre predstaviteľov
vzdelávacej politiky. Publikácia vznikla v autorskom tíme na pôde nadácie, v slovenskej a anglickej verzii.
Výskumy:
Vplyv školského prostredia na tvorbu vzdelávacích ciest rómskych žiakov v segregovaných a integrovaných
školách na Slovensku. Výskum bol zadaný v roku 2011 a pod vedením pedagogickej fakulty v Prešove a v Banskej Bystrici
bude trvať do januára 2013.
Cieľom výskumu je:
 zistiť, do akej miery ovplyvňuje rómskych žiakov škola a charakter socio-kultúrneho prostredia a ako vplývajú na
ich vzdelávacie cesty a výsledky
 identifikovať tie vplyvy, ktoré sú kľúčové v procese nastúpenej vzdelávacej cesty
 zistiť vzájomným porovnaním, ako segregované a integrované edukačné prostredie školy ovplyvňuje životné
ašpirácie rómskych žiakov.
Benefity inklúzie vo vzdelávaní.
V druhej polovici roku 2011 pripravila Nadácia v spolupráci so Svetovou bankou sociologický výskum (pôvodný názov: The
Cost of School Segregation of Roma Children Qualitative and Participatory Aspects), ktorý sa zameriava na otázky inklúzie
a exklúzie vo vzdelávaní na základných školách. Výsledkom výskumu bude štúdia, ktorá poskytne odporúčania a možné
riešenia, smerujúce k inkluzívnemu vzdelávaniu. Zmapuje aj ašpirácie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia,
súvisiace s ich ďalšou vzdelávacou cestou podľa toho, či sú vzdelávané v segregovanom prostredí, alebo v integrovaných
triedach.
Diskusie a workshopy:
Verejná diskusia o zlyhaniach vzdelávacieho systému voči špecifickej skupine rómskych detí a o ľudskoprávnom
charaktere problému, t.j. diskriminácii v prístupe ku kvalitnému vzdelávaniu. Diskutovali sme so zástupcami rezortu školstva,
Úradu vlády a širšou odbornou verejnosťou.
28. marec 2011
Workshop k publikácii „Odpovede na otázky (de)segregácie rómskych žiakov vo vzdelávacom systéme na
Slovensku“
V štyroch paneloch sme diskutovali o najpodstatnejších problémoch formulovaných v publikácii:
1. metodika, pomoc učiteľom, postavenie učiteľa, asistenta učiteľa
2. financovanie a motivačné mechanizmy
3. systémové zmeny vo vzdelávaní
4. inkluzívne vzdelávanie
Workshop sa konal pod záštitou Jaroslava Ivanča, tajomníka ministra školstva.
28. apríl 2011
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Projekty:
Analýza prostredia škôl z pohľadu inkluzívneho vzdelávania
Workshop a medzinárodná konferencia sprostredkovali skúsenosti Veľkej Británie s reformou vzdelávania. Predstavili
hodnotiace nástroje na analýzu prostredia a pripravenosti školy na vzdelávanie žiakov z nedominantného prostredia,
sociálne znevýhodnených skupín a pod., tzv. audit školy z pohľadu inkluzívneho vzdelávania v Čechách, Maďarsku a na
Slovensku.
Partner: Veľvyslanectvo Veľkej Británie v Bratislave
Workshop: 17. február 2011, Prešov
Medzinárodná konferencia: 17. máj 2011, Bratislava
Podpora inklúzie vo vzdelávaní – budovanie spoločného porozumenia
Projekt rozvíja spoluprácu európskych krajín pri formulovaní, zavádzaní a hodnotení inkluzívnej vzdelávacej politiky a praxe.
Cieľom je spájať predstaviteľov vzdelávacej politiky ako nositeľov politickej zodpovednosti, univerzity ako nositeľov
akademickej vedomosti a rozvoja, školské komunity ako vykonávateľov politiky v praxi a nositeľov zmien, občiansku
spoločnosť ako poskytovateľku služieb a aktérov vzdelávacej politiky a širšiu verejnosť formovanú aj cez médiá. Z dlhodobej
perspektívy očakávame, že inkluzívne vzdelávanie bude formulované ako národná politika vzdelávania na Slovensku.
Realizované v spolupráci s programom East – East: Partnership Beyond Borders.
Reforma vzdelávania
Na pôde NOS - OSF koordinujeme neformálnu skupinu expertov v oblasti vzdelávania z mimovládneho a akademického
sektora. Skupina sa venuje napríklad miere otvorenosti vzdelávacieho systému, výhodám a nevýhodám centralizovaného
rozhodovania, spôsobu financovania a spolupráci mimovládneho sektora so štátnymi inštitúciami, školami a profesnými
združeniami, úlohe MNO vo vzdelávaní.
Skupina sformulovala „Okruhy potrebných zmien v regionálnom školstve“ a prezentovala ich ministerstvu školstva.
Otvoreným listom vláde SR reagovala na rezortne zverejnený návrh koncepcie výchovy a vzdelávania v regionálnom
školstve.

GRANTY:
Podpora inkluzívneho vzdelávania
Cieľom grantovej výzvy bolo:
 podporovať rozumový, citový a sociálny rozvoj detí v tolerantnom a priateľskom prostredí, ktoré napomáha
vyrovnávať nerovnosti pri začleňovaní detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
 podporovať prepájanie školských a mimoškolských programov a efektívnu spoluprácu školy, rodičov, MNO
a miestnej komunity s cieľom vytvárať pro-inkluzívne výchovno-vzdelávacie prostredie
 podporovať vlastnú iniciatívu pedagógov a iných pracovníkov s deťmi a mládežou k tvorbe a implementácii
programov podporujúcich inklúziu
Cieľovou skupinou boli deti a mládež so špeciálnymi výchovno–vzdelávacími potrebami, vrátane detí zo sociálne
znevýhodneného prostredia. S úspešnými uchádzačmi o grant sme sa stretli 10. – 11. marca 2011 v Poprade.
Zoznam udelených grantov je uvedený v prílohe.

Štipendijné programy pre rómskych študentov stredných a vysokých škôl
Projekt podporil rómskych študentov zo sociálne znevýhodneného prostredia, aby úspešne ukončili štúdium a získali
vzdelanie, ktoré zvýši ich predpoklady a šance uplatniť sa na trhu práce, resp. pokračovať v štúdiu. Finančné prostriedky
poskytol Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity a NOS – OSF.
Stredné školy: počet podporených študentov 77
Vysoké školy: počet podporených študentov 43
Expertná komisia pre stredné školy:
Ján Zubaj, OZ Oblík, Bystré
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Janette Maziniová, IUVENTA, Bratislava
Marián Balog, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity, Banská Bystrica
Roman Eštočák, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity, Rimavská Sobota
Magdaléna Feniková, NOS – OSF, Bratislava
Expertná komisia pre vysoké školy:
Zuzana Bošeľová, Nadácia M. Šimečku, Bratislava
Ján Zubaj, OZ Oblík, Bystré
Stanislav Cina, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity, Prešov
Marián Fečo, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity, Košice
Magdaléna Feniková, NOS – OSF, Bratislava
Zoznam štipendistov je uvedený v prílohe.

Roma Memorial University Scholarship Program
Program poskytol prospechové štipendium rómskym študentom na slovenských vysokých školách. Od roku 2007 ho Nadácia
realizuje v spolupráci s Rómskych vzdelávacím fondom v Budapešti. V roku 2011 sme prvýkrát zaviedli elektronický systém
žiadania o štipendium. Počet podporených študentov: 44.
Expertná komisia:
Agnes Horváthová, Pro Futuro, Alekšince
Alica Petrasová, Prešovská univerzita, Prešov
Stanislav Daniel, ERRC, Budapešť
Zoznam vybraných študentov je uvedený v prílohe.

Rómske stredoškolské štipendiá
Program motivoval tých žiakov, ktorí už ukončili povinnú školskú dochádzku, aby predčasne nezanechávali štúdium
z dôvodu nedostatku financií. Súčasťou programu bol aj mentoring a tútoring – t.j. doučovanie štipendistov a prehlbovanie
záujmu žiakov o ďalšie štúdium.
Finančné prostriedky poskytol Rómsky vzdelávací fond a Nadácia z vlastných zdrojov.
Počet podporených študentov stredných škôl: 177.
Expertná komisia pre stredné školy:
Ján Zubaj, OZ Oblík, Bystré
Janette Maziniová, IUVENTA, Bratislava
Marián Balog, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity, Banská Bystrica
Roman Eštočák, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity, Rimavská Sobota
Magdaléna Feniková, NOS – OSF, Bratislava

Stredoškolské štipendiá v zahraničí
Štipendiá umožňujú štúdium na americkej alebo britskej strednej škole, čo zároveň napomáha zblíženiu a pochopeniu
rôznych kultúr, životného štýlu v zahraničí prostredníctvom pobytov v rodinách, vzdelávacích programov a zapájaním sa do
klubových a komunitných aktivít. Nadácia administruje výber študentov zo Slovenska od roku 1993.
Zoznam štipendistov je uvedený v prílohe.

Súťaž v písaní anglických esejí – 17. ročník
Do programu 17 th Annual English Essay Competition sa v školskom roku 2010/11 zapojilo 115 gymnázií s 839 esejami.
Komisia vybrala 70 finalistov, spomedzi ktorých rozhodla o 12 víťazoch.
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Témy esejí:
Does building walls help to solve problems between people?
Cyber Reality: the world and community of social networks. Benefits versus dangers.
To ensure democracy, should voting be a requirement as it is in some other countries, such as Australia?
The role of media in a democratic society.
Zoznam víťazov je uvedený v prílohe.

Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation

Výročná správa 2011

10

VEREJNÉ ZDRAVIE
V roku 2011 sa Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation zamerala na prekonávanie marginalizácie Rómov
a užívateľov drog a na podporu aktérov občianskej spoločnosti, ktorí sa daným témam venujú.

Program Verejné zdravie
Vlastné aktivity a granty sa sústredili najmä na dve oblasti - Harm Reduction a Rómske zdravie.

VLASTNÉ AKTIVITY:
Revízia Národného akčného plánu v prioritnej oblasti – Zdravie Dekády inklúzie Rómov 2005 – 2015.
Dekáda začleňovania rómskej populácie 2005 – 2015 (ďalej iba Dekáda) predstavuje medzinárodný záväzok vlád krajín
strednej a juhovýchodnej Európy. Cieľom iniciatívy je zlepšenie podmienok života Rómov a Rómok a zabezpečenie
rovnakého prístupu k právam bez diskriminácie v štyroch prioritných oblastiach Dekády, vrátane práva na zdravie.
Revíziu organizoval Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity s využitím expertízy Rozvojového programu OSN –
UNDP a Nadácie otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Šesťmesačný dialóg so zástupkyňami Ministerstva
zdravotníctva SR, Úradu verejného zdravotníctva a Centra zdravotníckych informácií a ostatnými odborníkmi a odborníčkami
z mimovládnych organizácií priniesol zmeny v záväzkoch SR v oblasti zlepšovania prístupu rómskych komunít k zdraviu
a zdravotnej starostlivosti a aj ich špecifikáciu prostredníctvom termínov a indikátorov plnenia. Revidovaný národný akčný
plán Dekády začleňovania rómskej populácie 2005 – 2015 na roky 2011 – 2015 bol schválený vládou SR uznesením č.
522/2011.
Podpora stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020.
Stratégia SR je výsledkom spolupráce Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, Svetovej banky a Rozvojového
programu OSN (UNDP), Nadácie otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation (NOS - OSF), Združenia miest a obcí
Slovenska a mimovládnych organizácií. Ide o koncepčný materiál, ktorý definuje východiská, princípy prístupu a
implementácie a dlhodobé ciele integrácie rómskych komunít. Zároveň naznačuje spôsob implementácie, monitoringu a
hodnotenia. Vláda SR schválila Stratégiu SR pre integráciu Rómov do roku 2020 uznesením č. 1/2012.
Debata:
Protidrogové Fórum
Verejná debata o možnostiach znižovania škodlivých dôsledkov užívania drog na jednotlivca a spoločnosť z pohľadu
dopadov trestnoprávnej zodpovednosti za držanie drog pre vlastnú potrebu.
Diskutujúci:
Lucia Žitňanská, Ministerka spravodlivosti SR
Jozef Čentéš, prokurátor
Marek Para, advokát
Marcela Kosová, sudkyňa Okresného súdu v Petržalke
5. apríl 2011, Bratislava
Workshopy:
Projekt zvyšovania právneho povedomia organizácií poskytujúcich služby aktívnym užívateľom drog v teréne ako aj
samotných užívateľov.
Séria workshopov pre pracovníkov a pracovníčky organizácií poskytujúcich služby aktívnym užívateľom drog o vplyve
trestnoprávnej zodpovednosti za držanie drog pre vlastnú potrebu a jej dopadoch na klientov a klientky služieb. Cieľom bolo
zvýšiť kvalitu služieb poskytovaných užívateľom drog.
Prijímatelia:
Odyseus o.z., Bratislava
Prima o.z., Bratislava
OZ Pomocná ruka, Košice
Projekt V.I.S., Banská Bystrica
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Združenie Storm, Nitra
Združenie Storm, Trnava
Združenie Storm, Sereď
Publikácie:
Droga vo vrecku, paragraf na krku.
V spolupráci s mimovládnou organizáciou Plán B vydala NOS - OSF sériu informačných materiálov s právnymi informáciami
pre užívateľov drog a ich sociálne okolie a brožúru s právnym minimom pre organizácie poskytujúce služby užívateľom drog.
Informácie môžu pomôcť zlepšiť obhajobu práv a oprávnených záujmov v trestnom konaní.
Publikácie:
Droga vo vrecku, paragraf na krku - informačná brožúra
Droga vo vrecku, paragraf na krku - leták
Droga vo vrecku, policajt v pozore - leták
Dohoda o vine a treste - leták
Partner: mimovládna organizácia Plán B
Iná realita: chudoba, sociálna deprivácia a užívanie inhalantov v rómskych osídleniach na východnom Slovensku.
Publikácia obsahuje záverečnú správu z výskumného projektu užívania inhalantov v rómskych komunitách. Poskytuje
pohľad na príčiny, dôsledky a navrhuje možné riešenia v tejto oblasti.

GRANTY:
Podpora budovania kapacít mimovládnych organizácií v oblasti ľudských práv súvisiacich s právom na zdravie
Rómov a Rómok.
Spoločne so siedmimi mimovládnymi organizáciami a zahraničnými partnermi sme hľadali prienik advokačných aktivít
v prospech zaistenia rovnakého prístupu k zdraviu pre príslušníkov a príslušníčky rómskych komunít. Cieľom bolo podporiť
kapacity MNO, ktoré obhajujú práva Rómov a Rómok. Ide o viacročný projekt, ktorého súčasťou je grantové kolo.
Zoznam udelených grantov je uvedený v prílohe.
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DOBRE SPRAVOVANÁ SPOLOČNOSŤ
Cieľom aktivít v tejto oblasti je prispieť k optimálnemu fungovaniu inštitúcií, k vytváraniu podmienok na tvorbu politík
zohľadňujúcich uplatňovanie ľudských práv marginalizovaných skupín, prekonávanie diskriminácie a vytváranie príležitostí
na participáciu občanov na spravovaní vecí verejných.

Právny program
A. Posilnenie súdnictva
Aktivity programu sú zamerané na podporu otvorenosti a nezávislosti súdnictva, etiky, transparentnosti a kvality v súdnom
systéme. Tieto atribúty považujeme za kľúčové na dosiahnutie spravodlivejšieho súdnictva ako základu fungovania
spoločnosti a zvýšenia jeho dôveryhodnosti vo verejnosti.

VLASTNÉ AKTIVITY:
Analýza:
Aktuálny stav slovenského súdnictva a jeho výzvy (analýza stavu slovenského súdnictva)
Nadácia pripravila analýzu, ktorej súčasťou sú odporúčania na zlepšenie fungovania súdnictva. Jej autormi sú nezávislí
zahraniční experti:
Lukasz Bojarski - poľský právnik, o.i. spoluzakladateľ a člen predstavenstva právnického think tanku INPRIS – Inštitút pre
právo a spoločnosť a člen Poľskej národnej súdnej rady, do ktorej bol menovaný prezidentom Poľskej republiky.
Werner Stemker Köster - holandský vyšetrujúci sudca, ktorý sa od 90. rokov venoval slovenskému súdnictvu
prostredníctvom twinningových projektov medzi slovenským a holandským združením sudcov. V roku 2009 sa stal
špeciálnym spravodajcom holandských sudcov o Slovensku.
Správa je k dispozícii na: http://www.osf.sk/info/publikacie/aktualny_stav_slovenskeho_sudnictva_a_jeho_vyzvy/.
Verejné podujatia:
Zodpovednosť sudcu: Sudcovská etika a disciplinárna zodpovednosť sudcu
Konferencia sa venovala prínosu kodifikácie etických štandardov sudcov a ich vplyvu na zvyšovanie zodpovednosti sudcov,
či predvídateľnosti a konzistentnosti disciplinárnych rozhodnutí ako aj otázkam disciplinárneho súdnictva.
Prednášajúci:
 Michal Bobek, European University Institute Florence, Česká republika
 Adele Kent, Court of Queen´s Bench of Alberta, Kanada
 Mária Kolíková, Ministerstvo spravodlivosti SR
 Barbara Krix, Landgericht Itzehoe, Nemecko
 Gracieuse Lacoste, Conseil Supérieur de la Magistrature, Európska sieť sudcovských rád, Francúzsko
 Günter Woratsch, Medzinárodná asociácia sudcov, čestný člen Združenia sudcov Slovenska, Rakúsko
10. - 11. február 2012
Partner: Via Iuris

GRANTY:
Podpora otvorenosti v súdnictve
Grantové kolo bolo zamerané na posilnenie otvorenosti, transparentnosti a etiky súdneho systému, zvýšenie kvality
rozhodovania súdov a približovanie významu nezávislosti súdnictva verejnosti. Podporené boli tri projekty.
Expertná komisia:
Silvia Belovičová, advokátka
Viliam Karas, advokát a pedagóg
Marián Trenčan, sudca Krajského súdu, Bratislava
Zoznam udelených grantov je uvedený v prílohe.
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B. Hate Crime / Extrémizmus
Program sa venuje aktivitám, ktorých cieľom je potláčanie prejavov intolerancie a nenávisti v spoločnosti. V rámci programu
sa Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation zúčastňuje na tvorbe a implementácii politík, vytvára priestor
pre expertnú a celospoločenskú diskusiu. Partnersky a grantmi podporuje aktivity, ako napríklad právne a občianske
poradenstvo, verejné podujatia a pod.

VLASTNÉ AKTIVITY:
Výskum:
Verejná mienka v oblasti pravicového extrémizmu
NOS - OSF v spolupráci s Centrom pre výskum etnicity a kultúry (CVEK) realizovala kombinovaný výskum verejnej mienky o
potenciále šírenia pravicového extrémizmu na Slovensku. Výskum mapuje mieru tolerancie voči kultúrnej rozmanitosti
a identifikuje faktory, ktoré ovplyvňujú postoje verejnosti k ideológii krajnej pravice.
Autorky správy: Elena Gallová-Kriglerová, Jana Kadlečíková
Editorky správy: Viktória Mlynárčiková, Zuzana Neupauer
Verejné podujatia:
Dosť bolo ticha
Podujatie prebehlo už tradične v čase, kedy si Slovensko pripomína vznik Slovenského vojnového štátu v roku 1938. V
OPEN Gallery bola sprístupnená výstava Berlín–Jogjakarta o prenasledovaní neheterosexuálnych ľudí počas nacistickej
okupácie Európy, na filmovom maratóne bolo premietnutých 14 filmov s tematikou pravicového extrémizmu a konali sa
nasledovné diskusie:
 diskusia s režisérkou Terezou Reichovou k premietnutému filmu Kruh
 Vzťah cirkvi a štátu; diskutujúci: Miroslav Kocúr, Grigorij Mesežnikov (IVO), Katarína Zavacká (Ústav štátu a práva
Slovenskej akadémie vied)
 diskusia s režisérkou Eszter Hajdú k premietnutému filmu The Fidesz Jew, the mother with no sense of nation, and
mediation
11.- 15. marec 2011, Bratislava
Nezabúdajme!
9. novembra, pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti fašizmu a antisemitizmu, pripravila Nadácia verejné premietanie
krátkych filmov - výpovedí predstaviteľov židovskej komunity, ktorí prežili Holokaust. Súčasťou premietania bola diskusia k
filmu Čiara života o živote Eriky Bezdičkovej, ktorá prežila Osvienčim.
Diskusiu moderoval Martin Korčok.
9. november 2011, Bratislava
Partner: o.z. EDAH
Konferencia:
Od teórie k praxi: kreatívne k sociálnej zmene
Nadácia, ako partnerka UNITED, spoluorganizovala konferenciu medzinárodnej siete mimovládnych organizácii, ktoré sa
venujú boju proti rasizmu a diskriminácii. Konferencie sa tradične zameriavajú na problémy krajiny, v ktorej sú organizované.
V Bratislave bol priestor venovaný problémom rómskej komunity a integrácii Rómov do spoločnosti.
Počet účastníkov: 120
16. - 21. máj 2012
Partner: UNITED (European Network against Nationalism, Racism, Fascism and in Support of Migrants and Refugees)
Projekty:
Posilňovanie objektivity médií v oblasti ľudsko – právnych tém
V spolupráci s programom East – East: Partnership Beyond Borders sme pripravili projekt zameraný na výmenu skúseností
a širšie poznanie reálií mladých novinárov zo Slovenska, Čiech, Maďarska a Bulharska v oblasti extrémizmu a zločinov
z nenávisti. Prvé stretnutie novinárov sa konalo v roku 2010 v Česku. V roku 2011 projekt pokračoval stretnutiami na
Slovensku a v Maďarsku.
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14. - 15. marec 2011, Bratislava
12 účastníkov zo Slovenska, Čiech, Maďarska a Bulharska. Diskutujúcimi na stretnutiach boli novinári Jakub Filo a Roland
Kyška, politológ Grigorij Mesežnikov a Daniel Milo z Úradu vlády SR.
30. november – 2. december 2011, Budapešť
21 účastníkov zo Slovenska, Čiech, Maďarska a Bulharska
Partneri: In Iustitia, Independent Journalism Foundation/Center for Independent Journalism (CIJ), Budapešť
Platforma MNO Hate Crime
Od roku 2008 Nadácia koordinuje platformu MNO a expertov, ktorí sa venujú téme intolerancie, rasizmu a extrémizmu. Jej
cieľom je iniciovať a rozvíjať spoluprácu a komunikáciu hlavných aktérov v tejto oblasti.
MISO
Nadácia mala aj v roku 2011 zastúpených dvoch členov v Multidisciplinárnej integrovanej skupine odborníkov zameranej na
elimináciu rasovo motivovanej trestnej činnosti a extrémizmu zriadenej pri medzirezortnom Expertnom koordinačnom orgáne
pre boj so zločinnosťou (MISO).
Publikácia:
Tí praví, zborník príspevkov z konferencie o pravicovom extrémizme – Open Society Camp
V publikácii sú uverejnené modifikované príspevky, ktoré odzneli na medzinárodnej konferencii Open Society Camp
(organizovanej NOS - OSF v decembri 2010). Skladá sa z troch tematických častí: spoločenské súvislosti extrémizmu,
sloboda slova, médiá a extrémizmus a boj proti rasovej nenávisti a diskriminácii. Publikácia je dvojjazyčná (slovenskoanglická) a prispelo do nej sedemnásť autorov. Editorky: Viktória Mlynárčiková, Zuzana Gáborová.
Publikácia je k dispozícii na:
http://www.osf.sk/kniznica_a_open_gallery/publikacie/2011/ti_pravi_zbornik_prispevkov_z_konferencie_o_pravicovom_extre
mizme/.
C. Podpora transparentnosti a prístup k informáciám
Nadácia sa zameriava na zvyšovanie transparentnosti fungovania verejných inštitúcií podporovaním aktivít, ktoré posilňujú
slobodný prístup k informáciám.

VLASTNÉ AKTIVITY:
Konferencia:
Od Infozákona po WIKILeaks, hranice otvorenosti
Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation zorganizovala konferenciu po viac ako desiatich rokoch od
zavedenia zákona o slobodnom prístupe k informáciám, ako jedného zo základných výdobytkov demokracie.
Jednotlivé panely sa venovali:
 konceptom prístupu k informáciám
 Infozákonu v praxi – jeho prínosom a výzvam do budúcnosti
 dilemám novinára pri informovaní (služba verejnosti alebo propaganda?)
 príkladom dobrej praxe pri využívania infozákona
 infoleaks – éra absolútnej otvorenosti?
 dostupnosti informácií z voľných zdrojov (crowdsourcingu).
7. - 8. december 2011, Bratislava
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Rovnosť príležitostí
Vlastné aktivity aj grantový program sú zamerané na podporu aktivít MNO, ktoré pracujú s rómskou komunitou, na zvýšenie
participácie Rómov na správe vecí verejných a na zlepšenie situácie Rómov na Slovensku.

VLASTNÉ AKTIVITY:
Podpora Dekády inklúzie Rómov (2005 – 2015)
Dekáda začleňovania rómskej populácie 2005 – 2015 predstavuje medzinárodný záväzok vlád krajín strednej a
juhovýchodnej Európy. Cieľom tejto iniciatívy je vytvoriť priestor na inklúziu Rómov v jednotlivých krajinách, vrátane
pozdvihnutia ich ekonomického statusu. Politiky jednotlivých štátov sú realizované na základe vytvorených národných
akčných plánov na dosiahnutie stanovených zámerov s predpokladom pravidelného vyhodnocovania napĺňania cieľov a v
prípade potreby modifikácie akčných plánov počas trvania dekády.
Od februára 2011 sa začala opäť intenzívna práca v pracovných skupinách podľa jednotlivých priorít na ktorej sa Nadácia
podieľala. Výsledkom je Revidovaný národný akčný plán Dekády začleňovania rómskej populácie 2005 – 2015 na roky 2011
- 2015.
Podpora stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020.
Od roku 2011 Nadácia spolupracovala na vytvorení koncepčného materiálu pre integráciu Rómov do roku 2020. Schválená
stratégia je výsledkom spolupráce Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, Svetovej banky a Rozvojového
programu OSN (UNDP), NOS-OSF, Združenia miest a obcí Slovenska a mimovládnych organizácií. Priebežne sa konali
konzultácie s predstaviteľmi štátnej správy, samosprávy, mimovládneho sektora na regionálnej úrovni (Banská Bystrica,
Prešov, Košice), štátnej správy a príslušných ministerstiev v Bratislave, so zástupcami rómskych mimovládnych organizácií,
a s akademickými autoritami pôsobiacimi v tejto oblasti. Iniciatíva vznikla na základe oznámenia komisie Európskemu
parlamentu, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov označených ako Rámec EÚ pre národné
stratégie integrácie Rómov do roku 2020. Vláda SR schválila Stratégiu SR pre integráciu Rómov do roku 2020 uznesením č.
1/2012.
Seminár:
Monitoring a evaluácia výsledkov inkluzívnych politík.
Medzinárodný seminár organizovala Nadácia v spolupráci so Svetovou bankou, Ministerstvom práce, sociálnych vecí
a rodiny SR a UNDP s cieľom prezentovať odborníkom nové monitorovacie mechanizmy v súlade s rámcom EU o integrácií
Rómov.
15. – 16. december 2011, Bratislava
Kurz:
Vzdelávací a motivačný kurz pre rómskych študentov stredných a vysokých škôl.
Kurz bol zameraný na študentov, ktorí mali záujem zapojiť sa do verejného života v miestnych komunitách s dôrazom na
rómsku menšinu. Formou tábora v Českej republike ho NOS - OSF organizovala v spolupráci s Open Society Fund Praha.
10. – 16. júl 2011, Zdislavice

GRANTY:
Res publica 2011
Program podporil projekty a aktivity mimovládnych organizácií zameraných na prekonávanie problémov vyplývajúcich
z nerovného postavenia znevýhodnených skupín a na boj proti neznášanlivosti a intolerancii s dôrazom na Rómov.
Expertná komisia:
Janette Maziniová, IUVENTA
Dagmar Mokrá, nezávislá expertka
Eduard Marček, PANET
Zoznam udelených grantov je uvedený v prílohe.
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PROJEKTY ZAMERANÉ NA ZNÍŽENIE NEGATÍVNYCH DOPADOV
FINANČNEJ KRÍZY FONDU NA POMOC V NÚDZI
Fond na pomoc v núdzi (Emergency Fund) zriadil Gerorge Soros na výpomoc občanom Slovenskej republiky. Nadácia ho
spravuje s cieľom prispieť k zmierneniu negatívnych dopadov svetovej hospodárskej krízy na občanov Slovenska.
V roku 2011 patrili k prioritným projekty zamerané na riešenie problémov znevýhodnených skupín vrátane strednej triedy v
regiónoch najviac postihnutých krízou; na pomoc tým mimovládnym organizáciám, ktorých existencia je nevyhnutná pre
zachovanie potenciálu otvorenej spoločnosti a zachovanie kontinuity pôsobenia nezávislých kultúrnych subjektov.
Zoznam udelených grantov je uvedený v prílohe.
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PODPORA MEDZINÁRODNEJ SPOLUPRÁCE
Aspekt medzinárodnej spolupráce prepája všetky programové oblasti Nadácie otvorenej spoločnosti – Open Society
Foundation. Program East East– partnerstvo bez hraníc slúži NOS - OSF na sprostredkovanie medzinárodných skúseností
pri presadzovaní hodnôt otvorenej spoločnosti. V roku 2011 sa operačné aktivity v oblasti medzinárodnej spolupráce
sústredili na podporu rozvoja filantropie a odovzdávanie skúseností z transformačných procesov.

East East Program – partnerstvo bez hraníc
Program podporuje iniciatívy, ktoré posilňujú rozvoj a rozširovanie otvorenej spoločnosti na základe spolupráce
predstaviteľov občianskych spoločností, inštitúcií a organizácií z viacerých krajín. Podporuje zdieľanie nápadov, poznatkov a
skúseností. V rámci programu NOS - OSF organizuje pracovné stretnutia, udeľuje granty a podporuje účasť odborníkov na
stretnutiach programu East East: Partnerstvo bez hraníc v zahraničí.

VLASTNÉ AKTIVITY:
Posilňovanie objektivity médií v oblasti ľudsko–právnych tém
Séria seminárov zameraná na výmenu skúsenosti mladých novinárov zo Slovenska, Čiech, Maďarska a Bulharska v oblasti
extrémizmu a zločinov z nenávisti.
14. - 15.marec 2011, Bratislava
30. november - 4. december 2011, Maďarsko
Partner: Právny program NOS - OSF
Súdnické reformy: Minulosť a budúcnosť
Cieľom medzinárodného okrúhleho stola bolo popísať situáciu a určiť súčasný stav justície v regióne V4, zadefinovať príčiny
problémov a hľadať riešenia smerom k nezávislému a otvorenému súdnictvu. Na záver konferencie prítomní sudcovia,
odborníci z právnej praxe a predstavitelia mimovládnych organizácii prijali tzv. Bratislavskú výzvu, ktorej cieľom je podporiť
zlepšenie fungovania nezávislého súdnictva a dôvery verejnosti k súdom.
20. – 22. január 2011, Bratislava
Partneri: Nezávislá sudcovská iniciatíva - Za otvorenú justíciu, Právny program NOS - OSF
Občianske kampane: Slovenské skúsenosti
Mladí kirgizskí lídri sa počas študijnej cesty na Slovensku stretli s predstaviteľmi občianskej spoločnosti, aby získali
skúsenosti s realizáciou občianskych nezávislých kampaní.
13. - 17. jún 2011, Bratislava
Inkluzívne vzdelávanie: nastavovanie politiky (bariéry a výzvy)
Seminár bol súčasťou dlhodobejšej iniciatívy bratislavskej Nadácie a Open Society Fund Praha, zameranej na transformáciu
školstva smerom k inklúzii. Ide o prvú zo série aktivít v rámci medzinárodného projektu "Enhancing inclusion in education buildingcommon understanding".
8. december 2011, Bratislava
Partner: Vzdelávací program NOS - OSF

GRANTY:
V roku 2011 program udelil granty v hodnote 41 551 EUR a podporil účasť 32 expertov na podujatiach v zahraničí.
Zoznam udelených grantov a podporených expertov je uvedený v prílohe.
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SPOLOČNOSŤ A INFORMÁCIE
V mediálnej oblasti Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation upozorňuje na kvalitnú prácu novinárov,
podporuje profesionalizáciu žurnalistiky, vytvára priestor na odbornú diskusiu o citlivých témach a spôsoboch zobrazovania
znevýhodnených skupín v médiách. Aktivitami v tejto oblasti vytvára priestor pre vzájomnú výmenu názorov, konfrontáciu a
diskusiu.

VLASTNÉ AKTIVITY:
Novinárska cena 2010
Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation v spolupráci s partnermi organizuje už od roku 2004 súťaž pre
novinárov zo všetkých typov médií. V súčasnosti predstavuje Novinárska cena rešpektované a reprezentatívne fórum
kvalitnej slovenskej žurnalistiky.
Do 7. ročníka sa prihlásilo 336 autorov so 620 príspevkami. Nezávislé medzinárodné poroty hodnotili príspevky v 13
kategóriách a vyberali nominovaných a víťazov pre printové a elektronické médiá. Víťaz každej kategórie získal cenu v
hodnote 830 EUR. Rada súťaže udelila 4 špeciálne ceny: Cenu otvorenej spoločnosti, venovanej pamiatke Karola Ježíka,
Cenu Združenia vydavateľov periodickej tlače Slovenska a Československú novinársku cenu za výnimočný počin v oblasti
investigatívnej žurnalistiky. Víťazi získali 1 660 EUR. Víťaz Ceny British Council za podporu medzikultúrneho dialógu získal
830 EUR. Mená nominovaných a víťazov odzneli na slávnostnom vyhlasovaní výsledkov dňa 14. apríla 2011 v Bratislava
Flagship Restaurant.
7. ročník priniesol novinku. Súťaž bola pre veľký záujem rozšírená do susednej Českej republiky. Pod názvom Novinářská
cena 2010 ju po prvýkrát realizovala partnerská nadácia Open Society Fund Praha. Súťaže boli prepojené spoločnou
československou kategóriou Najlepší kreslený vtip, komiks, karikatúra.
Neoddeliteľnou súčasťou Novinárskej ceny je výstava No Comment, ktorá každoročne predstaví širokej verejnosti prihlásené
novinárske fotografie a karikatúry. V tomto ročníku pribudli k vystavujúcim aj českí karikaturisti. Práce 20 fotografov a 18
slovenských a českých karikaturistov boli vystavené OPEN Gallery v Bratislave na Baštovej 5, od 18.4 – 31.5.2011,
v Prešove v ZOC MAX od 13.6 – 31.8.2011 a v novembri v Týnské Literární kavárně v Prahe.
Partneri súťaže: Slovenská sporiteľňa, British Council, Mayer/McCann Ericsson, MEMO 98, Združenie vydavateľov
periodickej tlače Slovenska, Open Society Fund Praha, PRime time, Bittner, ZOC MAX Prešov, Bratislava Flagship
Restaurant
Viac informácií na: www.novinarskacena.sk.

Frontline Bratislava
Frontline Bratislava je priestor pre neformálne debaty a stretnutia rôznorodých skupín ľudí, ktorých spája spoločný záujem
diskutovať o tom, čo nás zaujíma a rezonuje našou spoločnosťou. Pozývame domácich aj zahraničných hostí, ktorí inšpirujú
a motivujú svojimi skúsenosťami a odhodlaním. Popri debatách, ktoré sa týkali žurnalistiky a médií, justície, extrémizmu a
ľudských práv sme premietli aj desiatky filmov. Miestom Frontline debát je OPEN Gallery na Baštovej 5 v Bratislave.
Všetky diskusie sú k dispozícii online na http://vimeo.com/groups/frontline
Výber z diskusií:
26.02.2011
14.03.2011
05.05.2011
23.05.2011
09.11.2011
20.12.2011

O fotografii s Aidanom Sullivanom
Vzťah cirkvi a štátu
Sčítanie obyvateľstva: Právo alebo povinnosť?
O fotografii s Rogerom Toothom
Nezabúdajme!
Crowdfunding photography projects
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Debaty:
Face 2 Face
V spolupráci s Veľvyslanectvom USA v Bratislave organizuje Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation
debaty s hosťami z USA a zo Slovenska na pravidelnej mesačnej báze. Debaty sa konajú v OPEN Gallery na Baštovej 5
v Bratislave.
Všetky diskusie sú online na http://vimeo.com/groups/face2face
Výber z diskusií:
23.02.2011
31.03.2011
04.05.2011
01.06.2011
28.09.2011
12.10.2011
10.11.2011
07.12.2011

Impact of the Events in Egypt on International Relations in the Middle East
Importance of Judicial Integrity and Ethics in Slovakia and the U.S.
Journalism Education vs. Media Practice
Are sexual minorities discriminated against?
Openness and Ethics
Non-violence as an engagement strategy
Financial Crisis In Europe - Future Prospects
How can we foster an entrepreneurial culture in Slovakia?

Partner: Veľvyslanectvo USA v Bratislave

GRANTY:
A:R:T 2011 - Autentickosť : Rešpekt : Tolerancia
Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation podporila projekty, ktoré tvorivým spôsobom komunikovali
hodnoty otvorenej spoločnosti - tolerancie, otvorenosti, rešpektovania ľudských práv, medzietnického a medzikultúrneho
dialógu. Dôraz sa kládol na projekty, ktoré mali potenciál zapojiť širšiu komunitu a ktoré na to využívali komunikáciu blízku
mládeži (web, sociálne siete). Podporených bolo 13 projektov.
Zoznam udelených grantov je uvedený v prílohe.
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SPIN-OFF ORGANIZÁCIE
Od Nadácie otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation 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 a novovzniknutá nezisková
organizácia Plán B. n.o.

Nadácia Škola dokorán, Žiar nad Hronom
Nadácia Škola dokorán sa sformovala zo vzdelávacieho programu Step by Step (Krok za krokom), ktorý na Slovensku
vznikol v roku 1993. 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, ktoré vedie Nadácia Škola
dokorán, bol udelený grant 27 225,5 EUR
Viac informácií: http://www.skoladokoran.sk

Open Medical Club
Občianske združenie Otvorený klub lekárskej spoločnosti - Open Medical Club organizuje pre lekárov vzdelávací program
Salzburg Medical Seminars, satelitné sympóziá, vlastné semináre a vzdelávacie aktivity, do ktorých zapája aj širšiu odbornú
verejnosť. Cieľom klubu je aplikovať do praxe relevantné a presvedčivé informácie a údaje na princípe Evidence Based
Medicine, získané na Salzburských seminároch a iných zahraničných pracoviskách. Klub poskytuje informácie aj verejnosti.
Viac informácii na: http://www.omc.sk

Plán B, n.o.
Činnosť Plán B, n.o. je založená na princípe „Harm reduction“, t.j. prevencie a minimalizácie individuálnych, spoločenských a
sociálnych rizík spojených s potenciálne rizikovými modelmi správania sa. Poslaním Plán B n.o. je poskytovať pomoc a
podporu pri riešení zdravotných, právnych a sociálnych problémov, ktoré so sebou prináša užívanie a zneužívanie
nelegálnych návykových látok nielen samotným užívateľom, ale aj ich sociálnemu okoliu a celej spoločnosti.
Viac informácii na: http://www.drogyinak.sk

Slovensko-český ženský fond
V roku 2004 založili NOS – OSF Bratislava a OSF Praha donorskú organizáciu s názvom Slovensko-český ženský fond
(Slovak-Czech Women’s Fund). Obe nadácie sa zaviazali, že budú túto bilaterálnu organizáciu podporovať počas prvých
troch rokov jej existencie. Fond presadzuje princípy 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.
Viac informácií na: http://www.womensfund.sk

Nadácia - Centrum súčasného umenia
Nadácia - Centrum súčasného umenia (N - CSU) vznikla v roku 1993 pod pôvodným 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.
V súčasnosti N - CSU podporuje a rozvíja tvorivé umelecké a vzdelávacie programy, spoluprácu s inštitúciami na poli
súčasného umenia a kultúry s cieľom zviditeľniť súčasnú umeleckú tvorbu. N - CSU bol udelený grant 8 000 EUR.
Viac informácií na: http://www.ncsu.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

Ľubica Stanek

zástupkyňa riaditeľky pre tvorbu politík, stratégiu a médiá

Alena Tyralová

asistentka kancelárie

atyral@osf.sk

finančná asistentka
finančný manažér
finančný asistent

miriam@osf.sk
martin@osf.sk
rvaradi@osf.sk

lub@osf.sk

Finančné oddelenie
Miriam Kočišková
Martin Neupauer
Richard Váradi

Programoví manažéri, koordinátori, asistenti
Barbora Burajová
Verejné zdravie

bburajova@osf.sk

Eva Ďuríková
Vzdelávanie

edurikova@osf.sk

Stanislava Dzuríková (Prešov)
Rómske štipendiá

sdzurikova@osf.sk

Zuzana Gáborová-Neupauer
Právny program

zgaborova@osf.sk

Erika Godlová (Prešov), od augusta 2011
Rómske stredoškolské štipendiá

egodlova@osf.sk

Ľudmila Helienková
Novinárska cena

ludka@osf.sk

Alena Holubová (Prešov), od novembra 2011
Rómske stredoškolské štipendiá
Barbara Horváthová
Novinárska cena

bhorvathova@osf.sk

Barbora Kahátová
Vzdelávanie

barbora@osf.sk

Katarína Križková
Vzdelávanie

katrin@osf.sk

Viktória Mlynárčiková
Právny program

viktoria@osf.sk

Jana Paczkowska
East East Program – partnerstvo bez hraníc, IT
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Valentina Petrus
Rovnosť príležitostí - podpora participácie Rómov

valentina@osf.sk

Rudolf Pohlodko (Prešov), od novembra 2011
Rómske stredoškolské štipendiá
Vladimír Rafael
Vzdelávanie

vlado@osf.sk

Ondrej Starinský
Mediálny program

ondrejs@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
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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 2011 bol schválený správnou radou dňa 16.12.2010, pričom celková
plánovaná čiastka bola vo výške 856 305 EUR. Správna rada súčasne určila náklady na správu Nadácie otvorenej
spoločnosti vo výške 248 920 EUR. Do rozpočtovaných nákladov na správu nadácie nie sú zahrnuté odpisy dlhodobého
majetku, mimoriadne náklady, kurzové straty. Náklady na správu boli rozpočtované v členení:
185 920 EUR prevádzka nadácie (§ 28 ods.2, písm.c/), 6000 EUR cestovné náhrady (§ 28 ods.2 písm.e/), 57 000 EUR
mzdové náklady (§ 28 ods.2 písm.f/), z toho 12.000 EUR odmena za výkon funkcie správcu (§ 28 ods.2 písm.d/).
Prehľad príjmov podľa zdrojov a ich pôvodu v EUR a prehľad o Darcoch s ich darmi presahujúcimi 331,94 EUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

1,220.000,00 EUR
45.270,00 EUR
33.710,00 EUR
30.000,00 EUR
15.000,00 EUR
14.070,00 EUR
10.310,00 EUR
5.748,00 EUR
5.633,05 EUR
5.223,34 EUR
4.849,66 EUR
4.830,00 EUR
1.660,00 EUR
1.615,53 EUR
562,00 EUR
530,00 EUR
143,62 EUR
51,49 EUR
1,399.206,69 EUR

Open Society Institute, Zürich, Švajčiarsko
súkromný neziskový fond pôsobiaci vo Švajčiarsku a USA
Roma Education Fund, Zurich, Švajčiarkos
príspevky od fyzických osôb na aktivity organizované OSF
Urad vlády SR (Rómske štipendiá), Bratislava
Slovenská sporiteľňa, Bratislava
US Ambassy, Bratislava
Britská ambasáda, Bratislava
príjmy z prenájmu
The Frontline Club
vratky poskytnutých nezúčtovaných grantov
Carlton Property s.r.o., Bratislava
British Council, Bratislava
Združenie vydavateľov periodickej tlače Slovenska, Bratislava
2% podiel zo zaplatenej dane
Ministerie van Buitenlandse, Gravenhagen
Der Norske Helsingforskomie, Oslo
EFTA, Brusel, Belgicko
prijaté úroky z účtov nadácie
príjmy celkom
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Stav a pohyb majetku a záväzkov
Majetok nadácie v EUR v obstarávacích cenách:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

k 1. 1. 2011

k 31. 12. 2011

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

59 292,41
5 738,45
211 560,68
259.430,98
39 918,41
70 682,55
14 795,23
414 277,39
557 881,24
1 463 253,22
245 339,60

59 292,41
5 738,45
211 560,68
259 430,98
39 918,41
70 682,55
14 795,23
137 111,05
563 590,73
1 114 040,86
9 489,89

SPOLU

2 626 610,09

2 485 651,24

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

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

59 292,41
5 738,45
109 833,90
256 623,49
39 918,41
2 622,15
70 682,55

Oprávky celkom:

544 711,36

Záväzky nadácie v EUR:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

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

48 321,06
22 604,59
1 040 588,83
18 845,78
5 078,02
5 497,31
353 047,84
5 892,98
96 276,54
6 638,78
700 245,51

49 682,02
9 595,83
731 816,38
22 309,32
6 413,60
300,86
281 230,45
20 459,49
96 276,54
6 638,78
716 216,61

SPOLU

2 303 037,24

1 940 939,88
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Celkové Náklady NOS – OSF v roku 2011 v členení podľa jednotlivých druhov činností
Programové náklady 2010

Náklady na programy v EUR

Vzdelávanie
Medzinárodná spolupráca
Verejné zdravie
Mediálne programy
Občianska spoločnosť
Rómovia
Právo
Mládež
Iné
Spolu

136 089,41
116 133,52
96 606,34
227 504,06
25 598,33
204 549,91
165 456,40
58 016,79
230 416,19
1 260 370,95

Výška nákladov na správu NOS – OSF
Náklady celkom:

1 511 772,88 EUR

Z toho:
- programové náklady
- náklady na správu

1 260 370,95 EUR
251 401,93 EUR

Náklady na správu nadácie, z toho:
- ochrana majetku
2 045,87 EUR
- propagácia
0 EUR
- cestovné náhrady
4 152,74 EUR
- mzdové náklady
65 727,57 EUR
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 2011 predstavuje 1 000 eur mesačne, celkom 12 000 eur 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 2011 – 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 2011 – nezaložila a nedisponuje
žiadnym nadačným fondom.
Zmeny v nadačnej listine v roku 2011.
V zmysle Zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách NOS – OSF v hodnotenom období – rok 2011 – boli v nadačnej listine
zaznamenané zmeny dotýkajúce sa zmeny členov správnej rady.
Zmeny v zložení orgánov v roku 2011.
Zloženie orgánov NOS – OSF ustanovených nadačnou listinou:
Správca NOS – OSF
Správkyňou a výkonnou riaditeľkou NOS – OSF v roku 2011 bola Alena Pániková.
Správna rada NOS – OSF
Správna rada NOS – OSF má 6 členov:
Meno:
Richard ĎURANA
Daniel KLIMOVSKÝ
Ingrid BROCKOVÁ
Zuzana KUŠOVÁ
Milan VAJDA
Janet LIVINGSTONE

Pozícia:
člen
člen
člen
predsedníčka
člen
členka

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 2011:
Rudolf Chmel
Martin Bútora
Lászlo Szigeti
Pavel Demeš
Štafan Markuš
Lev Bukovský
Iveta Radičová
Mária Zelenáková
Katarína Vajdová
Eugen Jurzyca
Grigorij Mesežnikov
Rada starších je poradným orgánom Správnej rady nadácie. Jej poslaním je predovšetkým posilniť schopnosť Nadácie
otvárať nové témy v súlade s aktuálnymi výzvami v spoločnosti, hľadať východiská pre krátkodobú a dlhodobú stratégiu.
Rada starších je tvorená osobnosťami domáceho verejného diania, predovšetkým bývalými členmi Správnej rady. Rada
starších sa stretáva dvakrát ročne a nerozhoduje o finančných prostriedkoch.
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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ZOZNAM UDELENÝCH GRANTOV A ŠTIPENDIÍ
ŠTIPENDIÁ A SÚŤAŽE
Stredoškolské štipendiá v zahraničí
Štipendiá v roku 2011/12:
ASSIST, USA, 1-ročný študijný pobyt 4 štipendiá
HMC, Veľká Británia, 1-ročný študijný pobyt
6 štipendií
Udelené štipendiá:
Počet uchádzačov: 108
Počet udelených štipendií: 10
American Secondary School for International Students and Teachers (ASSIST), USA
1-ročný študijný pobyt
1. Nicolette Andeleková, Gymnázium Antona Bernoláka, Senec
Colorado Rocky Mountain School, CO
2. Dóra Cséfaiová, Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM, Dunajská Streda
Mercersburg Academy, PA
3. Peter Hadvab, Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa, Bratislava
Stony Brook School, NY
4. Vanda Hojnošová, Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa, Bratislava
The Waterford School, UT
Headmasters’ and Headmistresses’ Conference (HMC) Projects for Central and Eastern Europe, Veľká Británia
1-ročný študijný pobyt
1. Rebeka Géczi, Evanjelické gymnázium J. A. Komenského, Košice
Felsted School, Essex
2. Michal Kotrč, Gymnázium, Veľká okružná 22, Žilina
Worksop College, Nottinghamshire
3. Anna Olerínyová, Gymnázium Jána Papánka, Bratislava
Shrewsbury School, Shropshire
4. Matúš Senkovič, Gymnázium, Párovská 1, Nitra
Whitgift School, Surrey
5. Jaroslav Sumbal, Gymnázium Matky Alexie, Bratislava
Prior Park College, Bath
6. Pavol Vidlička, Gymnázium Jána Hollého, Trnava
Radley College, Oxfordshire
Štipendijný program pre talentovaných rómskych študentov stredných škôl
1. Evanjelická spojená škola-evanjelické gymnázium
Juraja Tranovského, Liptovský Mikuláš
2. Gymnázium, Vranov nad Topľou
3. Gymnázium Giraltovce, Giraltovce
4. Gymnázium-Gimnazium, Tornaľa
5. Hotelová akadémia, Košice
6. Obchodná akadémia, Rožňava
7. Obchodná akadémia, Vranov nad Topľou
8. Obchodná akadémia, Michalovce
9. Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia,
Rimavská Sobota
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10. Pedagogická a sociálna akadémia, Prešov
11. Pedagogická a sociálna akadémia- Pedagógiai és
Szocialis akadémia, Lučenec
12. Spojená škola, Bardejov
13. Spojená škola, Rimavská Sobota
14. Spojená škola, Prešov
15. Stredná oborná škola arm. gen. L. Svobodu, Svidník
16. Stredná odborná škola, Želovce
17. Stredná odborná škola, Kežmarok
18. Stredná odborná škola, Prakovce
19. Stredná odborná škola podnikania, Prešov
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20. Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb
na vidieku, Košice
21. Stredná odborná škola- Szakkozé piskola, Pribeník
22. Stredná priemyselná škola, Prešov
23. Stredná zdravotnicka škola milosrdného Samaritána,
Svidník
24. Súkromná pedagogická a sociálna akadémia, Košice

25. Súkromná pedagogická a sociálna akadémia EBG,
Humenné
26. Súkromná stredná odborná škola, Revúca
27. Súkromná stredná odborná škola-Magán Szakkozé
iskola, Dunajská Streda
28. Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium,
Košice

Štipendijný program pre talentovaných rómskych študentov vysokých škôl
1. Adam Róbert, Pavlovce nad Uhom
2. Baláž Ján, Banská Bystrica
3. Balog Elemír, Košice
4. Balog Ján, Soľ
5. Balog Peter, Veľká Lodina
6. Bariová Monika, Fiľakovo
7. Belák Andrej, Pavlovce nad Uhom
8. Berky Marek, Banská Bystrica
9. Berkyová Slava, Lučenec
10. Bihari Ivan, Trnava
11. Bikkes Koloman, Jesenské
12. Daniš Peter, Piešťany
13. Danišová Alica, Štúrovo
14. Dulin Dávid, Krompachy
15. Gašpar Petr, Lentvora
16. Gašpar Stanislav, Zvolen
17. Goroľ Matúš, Hlinné
18. Goroľová Marta, Soľ
19. Goroľová Otítia, Strážske
20. Grajcárová Michaela, Hnojné
21. Groroľ Lukáš, Jastrabie nad Topľpu
22. Horváth Oto, Moldava nad Bodvou
23. Horváthová Alena, Hraň
24. Horváthová Margita, Krompachy
25. Hrabovská Henrieta, Košice
26. Jarková Ružena, Čičava
27. Jonášová Želmíra, Zvolen
28. Kančiová Zlatuše, Hnojné
29. Karasz Filip, Dunajská Lužná
30. Kováčová Erika, Senohrad
31. Kováčová Silvia, Senohrad
32. Mišalková Antónia, Slovenská Ves
33. Oláh Zdenko, Rimavská Sobota
34. Piskorová Jana, Strážske
35. Polyák Marek, Zvolen
36. Rácová Erika, Ďurkov
37. Sendrei Vladimír, Kokava nad Rimavicou
38. Siváková Monika, Humenné
39. Soltészová Iveta, Rožňava
40. Šandorová Viera, Košice
41. Štajer Mário, Banská Bystrica
42. Tirda Miroslav, Košice
43. Trifontiová Gyongyi, Jesenské
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Súťaž v písaní anglických esejí – 16. ročník
Víťazi v kategórii "mladší":
1. miesto – Rebeka Nagyová, Spojená škola, Metodova, Bratislava
2. miesto – Frederik Hudák, Gymnázium J. A. Raymana, Prešov
3. miesto – Kristína Urbanová, Evanjelické gymnázium, Banská Bystrica
4. miesto – Alica Kačengová, Gymnázium, Javorová, Spišská Nová Ves
Víťazi v kategórii "starší":
1. miesto – Martin Opatovský, Gymnázium, Dubnica nad Váhom
2. miesto – Tomáš Valo, Gymnázium A. Sládkoviča, Banská Bystrica
3. miesto – Viktor Wolf, Gymnázium, Dubnica nad Váhom
4. miesto – Ingrid Sisková, Gymnázium A. H. Škultétyho, Veľký Krtíš
Víťazi v kategórii “anglofóni”:
1. miesto – Jana Bieliková, Bilingv. gymnázium M. Hodžu, Sučany
2. miesto – Michal Sipko, Gymnázium Jura Hronca, Bratislava
3. miesto – Robin Warren, Forel International School, Bratislava
4. miesto – Samuel Sejk, Súkr. gymnázium, Solivarská, Prešov

ZOZNAM UDELENÝCH GRANTOV
Vzdelávanie
Komunitné centrum Spolu – Chminianske Jakubovany, Chminianske Jakubovany
KRÁČAJME SPOLU

5 000,00 EUR

Krajská knižnica Žilina, Žilina
Sme tak rozdielni, a predsa tak podobní

2 540,00 EUR

Materská škola Hrebendova 5, Košice
Spolu dokážeme viac

2 500,00 EUR

Montessori,o.z., Zvolen
Tajomstvo je prirodzenosť dieťaťa

3 910,00 EUR

Občianske združenie študentov Bilingválneho gymnázia C.S. Lewisa VOIS, Bratislava
Vzdelávanie sociálne zodpovedných peer lídrov

1 200,00 EUR

Pramienok, oz, Bratislava
Jeden druhému

2 900,00 EUR

UP-Down Syndrom, Bratislava
Podpora inkluzívneho vzdelávania

4 410,00 EUR

V.I.A.C. –Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže, Trstená
Spolu dokážeme viac

2 540,00 EUR

Základná škola Ing. O. Kožucha 11 Spišská Nová Ves, Spišská Nová Ves
Netradične za úspechom

5 000,00 EUR

Nadácia Škola dokorán, Žiar nad Hronom
Inštitucionálna podpora Nadácie Škola Dokorán

14 983,52 EUR

Slovenská debatná asociácia, Bratislava
Debatný program 2011
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Verejné zdravie
Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC), Bratislava
Healthy Communities– Empowerment and Advocacy

22 205,37 EUR

Spoločnosť komunitných centier, Bratislava
PROGRAM ROVESNÍCKYCH SKUPÍN v rómskych komunitách.
Práva a povinnosti v oblasti ZDRAVIA, FINANCIÍ a MORÁLKY

24 250,00 EUR

Dobre spravovaná spoločnosť /Právny Program
Aliancia Fair-play, o.z., Bratislava
Súdy pod verejnou kontrolou

12 722,96 EUR

Centrum pre,00 EURópske a severoatlantické vzťahy, n. f., Bratislava
Panorama 2011
Inštitút pre verejné otázky, Bratislava
Slovenská justícia očami verejnosti, odborníkov a sudcov

5 000,00 EUR
13 000,00 EUR

Inštitút pre verejné otázky, Bratisdlava
14 810,00 EUR
Predčasné parlamentné voľby na Slovensku 2012: verejná diskusia o hodnotách otvorenej spoločnosti, integrite, občianskej
participácii a,00 EURópskej budúcnosti krajiny
M.E.S.A.10, Bratislava
SLOVENSKÉ EKONOMICKÉ FÓRUM 2012

2 750,00 EUR

Transparency International Slovensko, Bratislava
Systém integrity spravovania na Slovensku

9 005,00 EUR

Via Iuris - Centrum pre práva občanov, Pezinok
Analýza disciplinárneho súdnictva

13 000,00 EUR

Rovnosť príležitosti
Queer Leaders Forum, Bratislava
Dúhový PRIDE Bratislava 2011
Regranting z OSI

16 899,00 EUR

Res Publica
Ľudia proti rasizmu, Bratislava
Právna analýza aplikácie Trestného zákona vo vzťahu k rasovomotivanej kriminalite a trestným
činom extrémizmu

11 000,00 EUR

Nadácia Milana Šimečku, Bratislava
Skvalitňovanie rómskej verejnej oplitiky

5 000,00 EUR

OZ Nová cesta, Michalovce
Moja budúcnosť

8 309,00 EUR

OZ Odyseus, Bratislava
Druhá šanca

11 400,00 EUR

Quo Vadis, Zvolen
Obraz rómskej ženy

11 310,00 EUR

Víťazné projekty z Bar Camp, 5. - 6.12.2010
Združenie mladých Rómov, Banská Bystrica
Otvorený uhol pohľadu

4 500,00 EUR

ETP Slovensko - Centrum pre udržateľný rozvoj, Košice
Divadlo z chatrče - príbeh chlapca z rómskej osady Budulovská v Moldave nad Bodvou
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Projekty zamerané na zníženie negatívnych dopadov finančnej krízy Fondu na pomoc v núdzi
Kultúrno-pedagogická protidrogová osveta -KUPIDO, Bratislava
Spiró György - Prah

2 500,00 EUR

ART - EKO, Tornaľa
IN DA PARK

5 000,00 EUR

ArtPublic, Lučenec
Spoje

3 477,67 EUR

EDAH o.z., Šaľa
Knižnica zachránených pamätí

4 790,00 EUR

elledanse, Bratislava
HUSK

5 000,00 EUR

Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava
Slovensko – neznámy sused

4 991,00 EUR

Fórum informačné centrum, Šamorín
Oni a My, to sme My
Gemerský mládežnícky spolok, Rožňava
Cezhraničná spolupráca v oblasti kultúry na území Gemersko-turnianskeho krasu

10 000,00 EUR
2 500,00 EUR

Gymnázium Púchov, Púchov
Byť spolu= porozumieť si navzájom

4 998,00 EUR

Hradné múzeum vo Fiľakove, Fiľakovo
Víkend zmierenia

2 000,00 EUR

Inštitút pre medzikultúrny dialóg, Bratislava
„Odlišnosti a vzájomnosť slovenskej a maďarskej krajnej pravice“

3 200,00 EUR

KASPIAN, Bratislava
15 rokov v prvej línii.

5 000,00 EUR

Nadácia Azyl, Bratislava
Podajme si ruky

5 000,00 EUR

Nadácia Knihy školám, Bratislava
SME V ŠKOLE – Zlepšenie vzťahov medzi Slovákmi a Maďarmi žijúcimi na Slovensku
Občianske združenie CADUCEUS, Lučenec
Novohradská improvizačná liga IV – improvizácia bez hraníc

24 000,00 EUR
3 525,00 EUR

Občianske združenie Kvapka, Bratislava
Štart do práce

12 000,00 EUR

Občianske združenie pre trvalo udržateľný rozvoj regiónov Slovenska, Košice
Sme tu pre vás

10 000,00 EUR

Občianske združenie Rodon Klenovec, Klenovec
Folklór bez hraníc

2 500,00 EUR

OZ „Za dôstojný život“, Lučenec
Telo je môj kamarát...

5 454,00 EUR

OZ Empatia, Bratislava
Letný novinársky tábor Media Leto

6 600,00 EUR
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Plán B n.o., Bratislava
Droga vo vrecku, paragraf na krku

5 000,00 EUR

Stredná odborná škola, Levice
Vitajte v našom regióne

2 000,00 EUR

Svatobor pod Oblíkom, Ďurďoš
Podpora potravinovej a energetickej sebestačnosti chudobných komunít

7 000,00 EUR

Štyri živly, Bratislava
Filmy zbližujú

2 950,00 EUR

Truc sphérique, Stanica Žilina-Záriečie, Žilina
Angažované umenie a umenie angažovať sa

2 000,00 EUR

East East Program – partnerstvo bez hraníc
Centrum pre,00 EURópske a severoatlantické vzťahy, Žilina
Budovanie partnerstva a spolupráce s kosovskými a bosnianskymi organizáciami
v oblasti medzinárodných vzťahov a bezpečnostnej politiky

9 140,00 EUR

Člověk v tísni, o.p.s., Spisšké Podhradie
Komplexné sociálne služby pre rómske komunity Ukrajiny: Skúsenosť Slovenska

11 597,00 EUR

Independent Journalism Foundation, Budapest
Improving Media Objectivity and Coverage of Issues Involving Social Tolerance

6 940,00 EUR

Nadácia Pontis, Bratislava
Zdieľanie východoeurópskych skúseností pri propagácii zodpovedného podnikania
a sociálneho podnikania

4 972,00 EUR

Osvetové centrum Rómov, Nové mesto nad Váhom
Povedz nie extrémizmu

5 804,00 EUR

Slovenský skauting, Bratislava
Rómsky skauting na Ukrajine

3 098,00 EUR

Účasť slovenských expertov na pracovných stretnutiach v zahraničí
Opening the Region/World to Ukraine: Developments in Ukraine’s Neighborhood
24. január 2011, Ukrajina
Pavol Demeš
Civil Society Engagement in Securing Transparent and Democratic Elections
3. - 9. marec 2011, Estónsko
Ján Bučkuliak, Matej Kurian
Building Public-Private Partnership to Ensure Sustainable Community Development (Phase 3)
23. - 26. marec 2011, Moldavsko
Michal Považan
Past in the Present and Future: Identity and Personality during Communist Rule
11. - 13. jún 2011, Estónsko
Marína Zavacká
NGOs and Communities in Azerbaijan: Community Foundation Experiences in Slovakia
13. - 18. jún 2011, Azerjbadžan
Kajo Zbořil, Ida Adolfová
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Network of Low HIV-Prevalence Countries of Central and Southeastern Europe
25. - 27. jún 2011, Maďarsko
Eva Tiňová
Domestic Violence - Not With Us
27. jún - 4. júl 2011, Poľsko
Jana Luptáková, Darina Tokoliová
No to Cyber-Bullying!
26. - 28. august 2011, Bulharsko
Viera Gažíková, Andrej Školkay
Indicators of Local Well-Being
1. - 4. september 2011, Rumunsko
Eva Končoková, Bohuslav Ilavský, Jana Handzelová, Zbynek Malý, Branislav Oláh, Miroslava Mezeiová,
Adriana Šarkoziová
What Future for Democracy and Civil Society?
6. - 9. október 2011, Arménsko
Zuzana Wienk
Learn to Make Decisions: Increasing Youth Participation in Civic Life
30. október - 4. november 2011, Česká republika
Martin Gbúr, Marek Plavčan, Jarmila Lipková
Improving Media Objectivity: Coverage of Hate Speech and Extremism
30. november - 4. december 2011, Maďarsko
Timea Gurová, Peter Hanák, Lukáš Onderčanin, Marek Hudec, Bohumil
Petrík
Models of Decentralization Reforms and Local Autonomy
11. - 15. december 2011, Moldavsko
Radovan Skyba
Connect! Women in Development Cooperation: Gender Perspectives in Aid Effectiveness
12. - 14. december 2011, Poľsko
Eva Havelková, Peter Ivanič, Marcela Ondeková
Spoločnosť a informácie
Alternatíva Komunikácia Občania, Bratislava
Séria diskusií: Iný svet je možný?

4 960,00 EUR

Áno n.f. Malacky, Malacky
Tolerancia

400,00 EUR

FCM (Forum for Communication in Mediation), Hlohovec
Peer mediácia

1 400,00 EUR

LOToS – spolok lokálnych televíznych staníc Slovenska, Martin
WORKSHOP 2011 – Prehliadka tvorby lokálnych televíznych staníc Slovenska , XIII. Ročník

6 690,00 EUR

Nadácia – Centrum súčasného umenia, Bratislava
Bratislava Art Festival BLAF 2011 (Dni umenia v Bratislave)

7 000,00 EUR

Nadácia – Centrum súčasného umenia, Bratislava
Výstavný program OPEN Gallery / N-CSU 2011

7 790,00 EUR

Obec Liptovské Sliače (Spoločenstvo Srdce leva), Liptovské Sliače - Stredný Sliač
Živé „iné“ chvíle

2 500,00 EUR
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OZ Človek v ohrození, Bratislava
Zmeň komunitu

2 790,00 EUR

Slam – organizačná jednotka občianskeho združenia „Fléda“, Bratislava
Múr na konci sídliska Východ

2 971,00 EUR

Slovenská debatná asociácia, Bratislava
Debatuj.sk

2 000,00 EUR

Súkromná základná škola waldorfská, Bratislava
Toto je môj domov, vitajte...

3 000,00 EUR

Tomáš Rafa, Žilina
Nový nacionalizmus v srdci,00 EURópy

3 000,00 EUR

Združenie Jekhetane - Spolu, Prešov
Odsúdení na spolunažívanie v dobrom III.

2 696,00 EUR

Prostriedky získané z darovaných 2% zo zaplatenej dane z príjmu
V roku 2011 z 2 % podielu dane z príjmov fyzických a právnických osôb za rok 2010 sme získali 1.615,53 EUR. Prostriedky sú použité
na doplnenie grantových programov NOS - OSF.
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