
 

 

 

 

   
 

Výzva na externé hodnotenie projektov v programe “Demokracia a ľudské práva” 

Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation (NOS-OSF), Správca programu 

„Demokracia a ľudské práva“ (ďalej len „Program“) financovaného z finančného mechanizmu EHP 2009-

2014, hľadá skúsených hodnotiteľov a hodnotiteľky na externé hodnotenie projektov predložených 

žiadateľmi v tretej výzve pre mimovládne organizácie na predkladanie žiadostí o poskytnutie grantu.  

Úlohy hodnotiteľov a hodnotiteliek zahŕňajú: 

 Absolvovanie povinného školenia hodnotiteľov a hodnotiteliek, ktoré zorganizuje NOS-OSF medzi 

24.6 a 10.7.2015; 

 Bodové a slovné vyhodnotenie1 predložených projektov medzi 20.7 a 5.8.2015; 

 Konzultácia hodnotiacich hárkov s projektovými manažérmi a manažérkami v prípade nejasností. 

NOS-OSF vyberie na základe dole uvedených podmienok 16 hodnotiteľov a hodnotiteliek. Zaradenie 

hodnotiteľa a hodnotiteľky do databázy nezaručuje automaticky oslovenie daného hodnotiteľa alebo 

hodnotiteľky na hodnotenie. Hodnotenie bude honorované.     

Uchádzač/ka musí splniť nasledovné podmienky: 

A. Všeobecné podmienky: 

1. Nezávislosť od Správcu Programu, t.j. uchádzač/ka nesmie byť v pracovnom alebo inom pomere s 

NOS-OSF; 

2. Nestrannosť, t.j. uchádzač/ka sa nepodieľal/a na príprave Programu alebo jeho schvaľovaní;  

3. Ovládanie slovenského jazyka; 

4. Schopnosť pracovať samostatne a dodržiavať termíny. 

B. Špecifické podmienky: 

1. Preukázateľné odborné vzdelanie a/alebo prax v jednej z oblastí podpory Programu: 

 Demokracia, dobrá a transparentná správa vecí verejných; 

 Ľudské práva, vrátane práv menšín; 

 Rodová rovnosť a boj proti rodovo podmienenému násiliu; 

 Boj proti diskriminácii, rasizmu a xenofóbii. 

2. Znalosť mimovládneho sektoru a jeho aktivít vzhľadom na oblasti podpory Programu; 

3. Preukázateľné skúsenosti a znalosti v oblasti riadenia projektov; 

4. Počítačové zručnosti na pokročilej úrovni (ovládanie MS Excel a MS Word, schopnosť pracovať v 

online prostredí). 

 

 

                                                        

1 Pri hodnotení budú využívané informačné technológie, preto môže byť práca vykonávaná na diaľku. Projektoví/é 
manažéri/ky budú k dispozícii na konzultácie. 

 



 

 

 

 

   
 

Záujemcovia a záujemkyne sa môžu prihlásiť do výberového konania najneskôr do 21. mája 2015 zaslaním 

profesijného štrukturovaného životopisu vo forme Europas spoločne s vyplnenou prihláškou elektronicky 

na osf@osf.sk (do správy uveďte „Vyzva na externe hodnotenie projektov“) a zároveň fyzicky na adresu 

Správcu:       

Nadácia otvorenej spoločnosti 

MVO – FOND  

Baštová 5 

811 03 Bratislava 

 

O výsledku výberového konania bude uchádzač/ka informovaný/á elektronicky. 

V prípade otázok a ďalších informácií kontaktujte programovú kooordinátorku, Elenu Moťovskú,  emailom 

na elena.motovska@osf.sk alebo telefonicky na 0903 263 244. NOS-OSF si vyhradzuje právo požiadať 

uchádzača/uchádzačku o poskytnutie dodatočných informácií.  
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