
Demokracia	  a	  ľudské	  práva	  -‐	  Program	  podpory	  mimovládnych	  organizácii	  Financovaný	  z	  Finančného	  

mechanizmu	  EHP	  2009-‐2014	  si	  Vás	  dovoľuje	  pozvať	  na	  

EEA	  CONNECTIONS	  II	  
konferenciu	  a	  workshopy	  

Termín:	   	  10.	  decembra	  2014	  

Miesto:	   	  Austria	  Trend	  Hotel,	  Vysoká	  2A,	  Bra>slava	  

Program:	  	  

09:00	  –	  09:30	   Príchod	  účastníkov	  
09:30	  –	  09:45	   Privítanie	  	  
09:45	  –	  10:15	   Granty	  z	  fondu	  na	  podporu	  bilaterálnej	  spolupráce	  	  
10:15	  –	  11:15	   Blok:	  Dobrá	  a	  transparetná	  správa	  vecí	  verejných	  
11:15	  –	  12:15	  	   Blok:	  Ľudské	  práva	  a	  boj	  pro>	  diskriminácii	  
12:15	  –	  13:30	   Obed	  
13:30	  –	  14:30	   Blok:	  Boj	  pro>	  rodovo	  podmienenému	  násiliu	  
14:45	  –	  15:45	   Workshopy	  	  
15:45	  –	  16:00	   Coffee	  break	  	  
16:00	  –	  16:45	   Závery	  z	  workshopov	  a	  zhrnu>e	  

Témy	  a	  spíkri	  v	  blokoch:	  

Blok:	  Dobrá	  a	  transparentná	  správa	  vecí	  verejných	  
• Nadácia	  Pon>s:	  „Hlavy	  pomáhajú:	  zapájanie	  ľudí	  z	  firemného	  sektora	  do	  riešenia	  spoločenských	  

problémov“	  
• Združenie	  Sla>nka:	  „Verejný	  záujem	  a	  záujem	  verejnos>“	  
• Aliancia	  Fair	  Play:	  „Silní	  občania	  –	  zodpovedná	  moc“	  

Blok:	  Ľudské	  práva	  a	  boj	  pro>	  diskriminácii	  
• Amnesty	  Interna>onal:	  „Neposudzuj	  knihu	  podľa	  obalu”	  a	  „Môj	  svet,	  moje	  práva”	  
• Poradňa	  pre	  občianske	  a	  ľudské	  práva:	  	  „Posilňovanie	  inš>tucionálnej	  ochrany	  a	  zlepšovanie	  

prístupu	  k	  spravodlivos>	  v	  prípadoch	  policajného	  násilia	  na	  Slovensku”	  
• Centrum	  komunitného	  organizovania:	  „Staviame	  mosty"	  

Nadácia	  otvorenej	  spoločnos>	  -‐	  Open	  Society	  Founda>on	  |	  Baštová	  5,	  811	  03	  Bra>slava,	  Slovak	  Republic	  	  
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Blok:	  Boj	  pro>	  rodovo	  podmienenému	  násiliu	  
• OZ	  Phoenix	  –	  Phoenix	  Polgári	  Társulás:	  „Rodové	  scitlivovanie	  študenov	  a	  študen>ek	  VŠ	  –	  

budúcich	  pedagógov“	  
• OZ	  Aliancia	  žien	  Slovenska:	  „Podpora	  a	  pomoc	  pre	  ženy	  zažívajúce	  násilie	  a	  ich	  de>	  

prostredníctvom	  zavedenia	  sociálnych	  programov	  pre	  páchateľov	  násilia“	  
• OZ	  Fenestra:	  „Podpora	  procesov	  sieťovania	  ženských	  MVO	  pôsobiacich	  v	  oblas>	  násilia	  

páchaného	  na	  ženách	  smerujúca	  k	  vytvoreniu	  formálnej	  národnej	  siete“	  	  

Workshopy:	  

Cieľom	  workshopov	  je	  konkre>zovať	  možnos>	  Programu	  s	  ohľadom	  na	  aktuálne	  výzvy,	  ktoré	  stoja	  
pred	  mimovládnymi	  organizáciami.	  Na	  workshopoch	  sa	  môžu	  zúčastniť	  súčasní	  ako	  aj	  potenciálni	  
príjemcovia	  grantov	  v	  ďalšej	  Výzve	  na	  podávanie	  žiadosv	  o	  grant,	  ktorú	  Nadácia	  otvorenej	  
spoločnos>	  –	  Open	  Society	  Founda>on	  vyhlási	  v	  máji	  2015.	  	  

Workshopy	  sa	  uskutočnia	  v	  týchto	  témach:	  

➢ Dobrá	  a	  transparentná	  správa	  vecí	  verejných	  

➢ Ľudské	  práva	  a	  boj	  pro>	  diskriminácii	  

➢ Boj	  pro>	  rodovo	  podmienenému	  násiliu	  

EEA	  Connec>ons	  je	  príležitosťou	  zoznámiť	  sa,	  nájsť	  výzvu	  a	  partnerov.


