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Vážení priatelia,

Výročná správa Nadácie otvorenej spoločnosti za rok 2008 poskytuje základné informácie o podporených projektoch a
uskutočnených aktivitách, ktoré reflektujú situáciu a trendy v našej spoločnosti za obdobie ohraničené jedným rokom. Našou
ambíciou, ako sme ju sformulovali vo svojej stratégii, bolo posilniť pôsobenie nadácie hlavne pri ochrane a šírení ľudských práv
predovšetkým v oblasti práva, verejného zdravia, vzdelávania, rodovej rovnosti a médií, s hlavným dôrazom na marginalizované
skupiny.

Prevažná väčšina súčasných programov nadácie vytvára mozaiku vzájomne súvisiacich tém koordinovaných tak, aby mali potenciál
pomenovať problémy, navrhovať či odskúšať riešenia a v ideálnom prípade vyústiť do konkrétnych krokov na zlepšenie situácie
napríklad prostredníctvom odporúčaní pre vládne stratégie. Táto charakteristika platí aj pre grantové schémy určené predovšetkým
pre mimovládne neziskové organizácie, ktoré citlivo reagujú na nedostatky v slovenskej spoločnosti. Zapájanie znevýhodnených
občanov, rodová rovnosť, nediskriminácia, transparentnosť, tolerancia, nezávislosť súdnictva, nezávislosť a profesionalita médií,
dobrovoľníctvo či priaznivé prostredie pre tretí sektor a ďalšie sú tak obsahom projektov, ktoré nájdete na nasledujúcich stránkach. V
portfóliu aktivít mali v roku 2008 dôležitú rolu aj výskumné projekty. Pokračovali dva zásadné výskumy – jeden v oblasti prevencie
drogových závislostí, druhý v oblasti kultúrnej rozmanitosti. Vydali sme niekoľko zaujímavých publikácií a zorganizovali sme debaty,
ktoré poskytli priestor na výmenu informácií aj diškurz o takých otázkach, ako je napríklad zber citlivých údajov z pohľadu etnicity,
spolupráca expertov z rôznych odborov v zmiešaných vedeckých tímoch či rola nových médií a občianskej žurnalistiky. Podarilo sa
nám zorganizovať úspešný štvrtý ročník Novinárskej ceny, dokončili sme program venovaný advokačnému potenciálu rómskych
mimovládnych organizácií podporený CEE Trustom, zorganizovali sme medzinárodnú konferenciu o populizme a viaceré
medzinárodné stretnutia na rôzne témy a rozdelili sme granty v 1. výzve Nórskeho finančného mechanizmu v oblasti ľudských práv.
Pri viacerých aktivitách sa nám pošťastilo spolupracovať s kvalitnými partnermi a nazbierali sme inšpiráciu na premýšľanie o náplni
našej práce do budúcich rokov.

Všetkým spolupracovníkom a partnerom ďakujeme. Zvlášť by sme sa chceli poďakovať Katke Vajdovej, predsedníčke správnej rady
nadácie a Grigorijovi Mesežnikovovi, podpredsedovi Správnej rady nadácie, ktorí v roku 2008 uzavreli svoje niekoľkoročné obetavé
pôsobenie v tomto riadiacom orgáne NOS OSF.

Alena Pániková
výkonná riaditeľka

Nadácia otvorenej spoločnosti

Výročná správa 2008

5

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 tvoria autonómne národné
organizácie aktívne 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. 2008
Americká ambasáda
Britská ambasáda
Britská rada na Slovensku, Bratislava
Ch. S. Mott Foundation
Firma Bratcal Bratislava
GITANO, Španielsko
HMC Project in Central and Eastern Europe, Cambridge
Holandská ambasáda
Národná banka Slovenska
Nórske kráľovstvo
Philip Morris
Prispievatelia z podielu zaplatenej dane 2%
Svetová banka
Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe
Úrad vlády SR, Bratislava
Združenie vydavateľov – Bratislava
Ďakujeme!
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PREHĽAD AKTIVÍT A
GRANTOV V ROKU 2008
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VZDELÁVANIE
Aktivitami vzdelávacieho programu Nadácia otvorenej spoločnosti dlhodobo reflektuje postupy a medzery reformy výchovnovzdelávacieho systému na Slovensku. Reaguje na aktuálny slovenský spoločenský a politický kontext súvisiaci so zmenami
vládnych politík a trendmi vo vzdelávaní v Európe. V spolupráci s kľúčovými aktérmi NOS – OSF podporuje hodnoty otvorenej
spoločnosti, princípy demokracie a rešpektu k ľudským právam ako neoddeliteľnú súčasť vzdelávacej reformy a politiky v
tolerantnom a spravodlivom prostredí.
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne mladých ľudí, poznávanie iných kultúr či získavanie nových skúseností realizujeme vo vlastných
operačných programoch, poskytovaním grantov a prostredníctvom štipendijných programov, ktoré majú v nadácii už od jej založenia
svoje stále miesto. V rámci oblasti bolo v roku 2008 udelených 6 grantov v celkovej hodnote 855 326,- Sk.

Vzdelávací program
Základné piliere programu sa aj v roku 2008 opierali o podporu reformy vzdelávania a vzdelávacej politiky prostredníctvom zvýšenia
účasti občianskeho sektora na procese a zahrnutie multikultúrnej výchovy do vzdelávacieho systému na Slovensku.
Cieľová skupina: Mimovládne neziskové organizácie (MNO), inštitúcie štátnej a verejnej správy, širšia odborná verejnosť
Programové oblasti:
- Posilnenie role občianskej spoločnosti vo vzdelávaní
- Budovanie kapacít a porozumenia v tolerantnom prostredí multikultúrnej spoločnosti
Zoznam udelených grantov v prílohe.
Operačné aktivity - diskusie
Multikultúrna výchova
6. február 2008, Bratislava
Prezentácia východísk pripravovaného koncepčného materiálu k obsahu a cieľom multikultúrnej výchovy pred členmi predmetových
komisií Štátneho pedagogického ústavu.
Partneri: Štátny pedagogický ústav
Multikultúrna výchova
25. február 2008, Častá - Píla
Prezentácia východísk pripravovaného koncepčného materiálu k obsahu a cieľom multikultúrnej výchovy pred členmi predmetových
komisií a zástupcami tvorby jednotlivých vzdelávacích oblastí štátneho vzdelávacieho programu.
Partneri: Štátny pedagogický ústav
Otázniky školskej reformy
27. február 2008, Bratislava
Cieľom stretnutia bolo v prítomnosti kompetentných zástupcov zo strany Ministerstva školstva SR prediskutovať aktuálne otázky
súvisiace s reformou školského systému a vytvoriť priestor na zapojenie mimovládnych organizácií.
Reforma vzdelávania
20. jún 2008, Bratislava
Cieľom stretnutia bolo za účasti MNO a kompetentných zástupcov Ministerstva školstva SR a Štátneho vzdelávacieho programu
prediskutovať ďalšie aktuálne otázky a vývoj reformy vzdelávania na Slovensku, takisto prezentovať skúsenosť z praxe NOS - OSF.
Rovnaký prístup Rómov ku kvalitnému vzdelávaniu
21. júl 2008, Bratislava
Prezentácia výsledkov a interpretácií výskumu, ktorý realizoval Advokačný a monitorovací program EÚ Inštitútu pre otvorenú
spoločnosť v ôsmich krajinách, ktoré sa zapojili do Dekády začleňovania rómskej populácie, vrátane Slovenska. NOS – OSF
zabezpečila preklad a tlač publikácie a pripravila diskusiu s realizátormi výskumu na Slovensku.
Partneri: Open Society Institute - EU Monitoring and Advocacy Program, Education Support Program, Roma Participation Program
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Multikultúrne vzdelávanie a sociálna inklúzia - skúsenosti z Veľkej Británie
27. november 2008, Bratislava
Cieľom stretnutia bolo priniesť slovenským mimovládnym organizáciám a akademickým inštitúciám pracujúcim v oblasti vzdelávania,
multikultúrnej výchovy a reformy vzdelávacích obsahov skúsenosť z modelov vzdelávania v Británii, poskytnúť účastníkom diskusie
priestor pre otázky súvisiace so vzdelávacou praxou, porovnávania modelov vzdelávania a prístupov ku vzdelávaniu minoritných
skupín, napríklad Rómov.
Lektor: Mr. Athur R Ivatts OBE.
Partneri: Veľvyslanectvo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska
Stretnutie k prípadovým štúdiám ovplyvňovania vzdelávacej politiky zo strany MNO
17. december 2008, Bratislava
Cieľom stretnutia bolo vytvoriť koncepciu a pripraviť na publikovanie brožúru, kde bude čo najdetailnejšie popísaný proces (úspešný
či neúspešný) ovplyvňovania vzdelávacej politiky zo strany MNO a hlavné princípy aplikované MNO pri presadzovaní tej-ktorej témy,
podľa spoločne dohodnutej metodológie.
Tréning pre trénerov
Multikultúrna výchova
22. – 25. október 2008, Praha, Česká republika
Cieľom tréningu bolo rozvíjať profesionálnu kapacitu ľudí z mimovládnych organizácií, štátnej a verejnej sféry na zdieľanie
skúseností a zvýšenie porozumenia k multikultúrnej výchove, novej vzdelávacej téme.
Partneri: Člověk v tísni, projekt Varianty, Česká republika a Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation
Výskum
Výskum postojov žiakov základných škôl k autochtónnym a novým menšinám na Slovensku
január – december 2008
Cieľom výskumu bolo získať podloženú vedomosť a potrebné dáta k hodnotnej argumentácii ako čo najefektívnejšie zavádzať
multikultúrnu výchovu do školskej praxe. V roku 2008 sa výskum ukončil a bol spracovaný pre knižnú verziu (Kultúrna rozmanitosť a
jej vnímanie žiakmi základných škôl na Slovensku).
Partneri: Centrum pre výskum etnicity a kultúry
Publikačná činnosť
Multikultúrna výchova v škole. Ako reagovať na kultúrnu rôznorodosť.
Nadácia otvorenej spoločnosti, 2008, ISBN 978-80-969271-4-2
Publikácia je výstupom iniciatívy NOS – OSF a tímu prizvaných odborníkov z prostredia mimovládnych organizácií, zástupcov
kľúčových štátnych vzdelávacích inštitúcií, univerzít, zahraničných partnerov a nezávislých odborných kapacít, ktoré sa dlhodobo
témam multikultúrnej výchovy venujú. Prináša možnosť zjednotenia odborných pohľadov, dlhoročných praktických skúseností a
kritických reflexií a vytvára priestor pre spoločný postup začlenenia multikultúrnej výchovy do reformujúceho sa školského systému.

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:
V roku 2008 sa otvorilo jedno štipendijné kolo na obdobie september – december 2008:
Počet uchádzačov: 148 / 24 stredných škôl
Počet udelených štipendií: 142 / 20 stredných škôl
Študenti VŠ:
V roku 2008 sa otvorilo jedno štipendijné kolo na obdobie september – december 2008:
Počet uchádzačov: 40
Počet udelených štipendií: 24
Zoznam udelených štipendií v prílohe.
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Stredoškolské štipendiá
Vzdelávací program 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 2008/09:
Počet uchádzačov: 119
Počet udelených štipendií: 12
ASSIST, USA, 1-ročný študijný pobyt
HMC, Veľká Británia, 1-ročný študijný pobyt

5 štipendií
7 štipendií

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

Súťaž v písaní esejí v anglickom jazyku– 14. ročník
Operačný vzdelávací program, ktorý Nadácia vyhlasuje každý školský rok od roku 1995 s cieľom motivovať študentov na
zdokonaľovanie sa v anglickom jazyku, podporiť talentovaných a kreatívnych študentov s originálnym myslením a ich vyjadrovanie
sa k aktuálnym spoločenským a osobným témam. Súťaž je určená študentom gymnázií, ktorí 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 2008 súťaž spoločne organizovali NOS – OSF, Britská rada a SAUA/SATE.
Témy esejí:
1. Should schools prepare young people for life and work? How should, what you learn in school, change to meet this aim?
Majú školy pripravovať mladých ľudí pre život a prácu? Čo by ste zmenili, aby to, čo sa v škole učíte, naplnilo tento cieľ?
2.

“What can be done to keep schools safe and prevent violence.
Čo je potrebné urobiť pre bezpečné školy bez násilia?

3.

"The best teachers are those that teach us to think". Do you agree?
“Najlepší učitelia sú tí, ktorí nás učia myslieť”. Súhlasíte?

Programoví partneri:
Britská rada
Slovenská asociácia učiteľov angličtiny (SAUA/SATE)
Sponzorskí partneri:
Cambridge University Press
CKM SYTS
Nadace Forum 2000
Oxford University Press
Public Affairs Section of the U.S. Embassy
Slovak Spectator
Slovak Ventures, s.r.o. - Longman
Stiefel-Eurocart, s.r.o.
Vydavateľstvo Foreign Language Publications - časopis Friendship
Mimi Gosney a Arlene Barilec - bývalé dobrovoľníčky Peace Corps na Slovensku
Zoznam výhercov v prílohe.

Jednoročné stáže slovenských učiteľov na britských súkromných stredných školách (HMC)
Operačný vzdelávací program, ktorý NOS - OSF organizuje od roku 1997 s cieľom umožniť mladým učiteľom zo Slovenska 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: 16
Počet účastníkov: 4
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Partneri:
Headmasters’ and Headmistresses’ Conference – HMC, Veľká Británia
súkromné stredné školy vo Veľkej Británii
Zoznam účastníkov v prílohe.

Roma Memorial University Scholarship Program
Operačný vzdelávací program, ktorý NOS - OSF realizuje v spolupráci s Roma Education Fund v Budapešti od roku 2007. Cieľom
programu je poskytnúť prospechové štipendium mladým rómskym študentom denného štúdia vysokých škôl na Slovensku
a podporiť tak ich kvalitnú formu vzdelávania.
Počet uchádzačov: 40
Počet štipendistov: 28
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VEREJNÉ ZDRAVIE
V oblasti verejného zdravia je cieľom Nadácie ovplyvniť zdravotnú politiku smerom k sociálnemu začleňovaniu, uplatňovaniu
ľudských práv, a spravodlivosti s využitím vedeckých údajov. V roku 2008 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
V nadväznosti na predošlý rok 2007 sa projekty uskutočnené v roku 2008 sústreďovali najmä na kultivovanie a posilnenie začatých
advokačných aktivít, ktoré by zabezpečili zlepšenie kvality a dostupnosti služieb v oblasti verejného zdravia s dôrazom na služby
zamerané na znižovanie škôd užívateľov nelegálnych drog.
Výskumná činnosť
Projekt evalvácie vybratých drogových paragrafov
V roku 2008 bola realizovaná druhá fáza dlhodobého výskumného projektu. Výskumný tím bol zostaveným pod vedením Nadácie.
Výskumný projekt sústredil svoju pozornosť na základné zmapovanie a popis problému zneužívania prchavých látok deťmi a
mládežou, rešerši a návrhu ďalších krokov výskumu. Výskum je realizovaný formou štruktúrovaných telefonických rozhovorov.
Vzdelávanie
Tím z katedry Sociálnej práce na univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici pokračoval v rozvoji kurzu “Úvod do harm reduction”.
Kurz bol predstavený v rumunskej Bukurešti a bude doplnený o state HIV/AIDS prevencia. Rovnako bol kurz predstavený rómskym
zdravotným asistentom s ambíciou rozšírenia tohto prístupu v rómskych komunitách. O kurz prejavili záujem aj pracovníci Úradov
práce, v súčasnosti pripravuje vzdelávací tím prispôsobenú verziu kurzu práve pre účely neakademických kruhov.
V roku 2008 bola založená Právna poradňa pre užívateľov drog - Plan B.
Viac v časti Programoví partneri.
V roku 2008 boli rozvinuté partnerstvá na niekoľkých úrovniach. Z medzinárodných partnerstiev je to spolupráca s Centrom
Adiktológie 1. lekárskej fakulty Karlovej univerzity v Prahe, ČR, spolupráca s programom OSI Roma Health & Harm reduction, Global
Drug Policy Program, OSI, Helsinki Foundation for Human Rights, brnenská poradňa pre deti a mládež. Na národnej úrovni sme
rozvinuli spoluprácu s partnermi na Ministerstve vnútra a spravodlivosti, Generálnej prokuratúre, na Prezídiu Policajného zboru, na
Ministrerstve práce, sociálnych vecí a rodiny a s Asociáciou rómskych asistentov.

Zdravie Rómov
Program Zdravie Rómov rozvíjala Nadácia od roku 1998. Cieľové skupiny sa v priebehu desaťročia menili (deti, žiaci základných
škôl, učitelia rómskych žiakov, dospelí mladí Rómovia). V roku 2008 bol program venovaný hlavne mladým rómskym matkám
a mládeži z rómskych komunít.
Na programe pracovalo 18 terénnych zdravotných pracovníkov v 18 rómskych komunitách v prešovskom, košickom
a banskobystrickom regióne. Prácu v 8 komunitách finančne podporila farmaceutická firma PFIZER Luxemburg. Program obsiahol
približne 7 500 obyvateľov vybraných rómskych komunít. Advokačnými aktivitami boli aktivity a podujatia, ktoré NOS OSF
organizovala v prospech zlepšenia a komunikácie štátnych orgánov (Úrad vlády SR, Úrad verejného zdravotníctva SR)
a mimovládnych organizácií, ktoré pracujú v oblasti zdravia Rómov.
Všeobecné ciele programu:
Zmeniť postoje Rómov v oblasti hygieny a zdravia – samých k sebe, k svojim najbližším i k majoritnej časti obyvateľstva
Zlepšiť úroveň komunikácie obyvateľov komunít s lekármi a zdravotníckym personálom
Zlepšiť úroveň osobnej hygieny všetkých rodinných členov
Zlepšiť informovanosť Rómov o problémoch súvisiacich s fyzickým, psychickým, emocionálnym a enviromentálnym zdravím
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Počet Rómskych komunít, ktoré sa uchádzali o implementáciu programu:
Počet vybraných Rómskych komunít: 18

42

18 terénnych zdravotných pracovníkov absolvovalo 4 špecializované tréningy, vedené lektormi OSF a pozvanými expertmi, hlavne
z Úradov verejného zdravotníctva z regiónov
Tréningy:
16.-17.04.2008, Levoča
Počet účastníkov: 22
Zameranie: Práca s cieľovými skupinami, motivácia pre prácu v Rómskych komunitách, hygiena v domácnostiach, problémy
s prvorodičkami v pôrodniciach, ako pripraviť mladé matky na pobyt v nemocniciach
26.-27.06.2008, Drienica pri Sabinove
Počet účastníkov: 23
Zameranie: Ako robiť zdravotnú osvetu pre rôzne vekové skupiny našich klientov, ako používať metodické pomôcky (napr.
Rozprávky z čistého lesa) na nácvik hygienických zručností rómskych detí, príprava mladých ľudí na partnerstvo a manželstvo
18.-19. 09.2008, Bravôcovo, okr. Brezno
Počet účastníkov: 23
Zameranie: Najdôležitejšie súvislosti a problémy mladých Rómov v oblasti intímnych vzťahov a komunikácie medzi mladými ľuďmi,
jazyk „sexuálnej výchovy“, najdôležitejšie info o fungovaní pohlavných orgánov dievčat a chlapcov a pod.
5.-6. 12.2008, Poprad
Počet účastníkov: 26
Zameranie: Znižovanie účinkov škôd, spôsobených drogami, prevencia kriminality v rómskych komunitách (expert z Policajného
prezídia), choroby z chudoby a nečistotyv domácnostiach a pod.
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DOBRE SPRAVOVANÁ SPOLOČNOSŤ
Cieľom našich 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 vylúčenosti a rozvíjanie
príležitostí na participáciu občanov na spravovaní vecí verejných. V rámci oblasti bolo udelených 57 grantov v celkovej hodnote
34 375 397,21 Sk.

Právny program
Hlavným cieľom právneho programu NOS – OSF je posilňovanie princípov právneho štátu, predovšetkým z pohľadu dodržiavania
a ochrany ľudských práv. V roku 2008 boli aktivity právneho programu zamerané hlavne na boj proti prejavom extrémizmu, resp.
zločinom z nenávisti, podporu slobodného prístupu k informáciám a posilňovanie fungovania súdnictva.
Podprogramy Právneho programu NOS-OSF:
A. Ochrana ľudských práv
B. Podpora transparentnosti
C. Posilnenie súdnictva
A. Ochrana ľudských práv
V roku 2008 sa podprogram ochrany ľudských práv venoval hlavne operačným aktivitám a grantovej podpore partnerských
organizácií zameraným na boj proti extrémizmu, resp. zločinom z nenávisti. NOS-OSF koordinovala fungovanie platformy
organizácií, ktoré sa venujú tejto téme. Cieľom tejto aktivity bolo vytvoriť priestor na prediskutovanie tém, ktorým sa venuje viac
organizácií a vytvoriť spoločné stanoviská mimovládneho sektora voči vládnym politikám. Viacerí členovia platformy sú, resp. sa
v roku stali členmi oficiálnej Multidisciplinárnej integrovanej skupiny odborníkov zameranej na elimináciu rasovo motivovanej trestnej
činnosti a extrémizmu a spoločne pripravili návrh zmien k novele trestného zákona.
Operačné aktivity:
Nemaj trému z extrému – informáciami proti extrémizmu
V roku 2008 NOS-OSF v rámci právneho programu pokračovala vo vzdelávacom projekte Nemaj trému z extrému. Projekt je určený
na vzdelávanie predovšetkým učiteľov stredných škôl, no zapojili sa doň aj iné profesie, ktoré prichádzajú do kontaktu s mládežou.
Partnermi projektu boli: Policajný zbor SR, Metodicko-pedagogické centrum (MPC), OZ Ľudia proti rasizmu a OZ CEEV Živica.
Okrem spomínaných partnerov na projekte spolupracovali aj iné organizácie, napr. špecializované učiteľské periodiká alebo
psychologicko-pedagogické poradne.
V rámci projektu sa konalo päť tréningov:
14. apríl 2008, Banská Bystrica
Počet účastníkov: 26
29. apríl 2008, Bratislava
Počet účastníkov: 22
11. jún 2008, Trnava
Počet účastníkov: 23
19. november 2008, Poprad
Počet účastníkov: 15
20. – 21. november 2008, Košice
Počet účastníkov: 20
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Príprava vzdelávacích materiálov
V rámci projektu Nemaj trému z extrému bol vydaný rovnomenný manuál. Ide o sériu materiálov pozostávajúcu z teoretickej časti,
pracovných listov a DVD. Teoretická časť sa venuje pojmu extrémizmus a jeho nebezpečenstvu pre spoločnosť, poskytuje praktické
informácie pre učiteľov, ktorí sú konfrontovaní, resp. potenciálne konfrontovaní s prejavmi extrémizmu u svojich študentov. Pracovné
listy sú určené na podporu participatívneho vzdelávania a DVD možno využiť na ilustráciu preberanej témy a ako podklad na
diskusiu.
B. Podpora transparentnosti - Prístup k informáciám
Cieľom podprogramu podpory transparentnosti je zvyšovanie transparentnosti fungovania verejných orgánov prostredníctvom
podpory aktivít zameraných na posilňovanie slobodného prístupu k informáciám. NOS-OSF v rámci tohto podprogramu koordinuje
platformu organizácií a aktivistov zaoberajúcich sa zákon o slobodnom poskytovaní informácií.
Operačné aktivity:
Súťaž INFOčin
V roku 2008 NOS-OSF zorganizovala šiesty ročník súťaže INFOčin roka. Z širšieho pohľadu je cieľom súťaže monitorovanie
uplatňovania zákona o slobodnom prístupe k informáciám, z užšieho pohľadu súťaž hodnotí nominácie občanov týkajúce sa
pozitívnych, či negatívnych vybavení žiadostí o poskytnutie informácií podaných na základe spomínaného zákona.
Nominácie šiesteho ročníka hodnotila komisia zložená z nasledujúcich členov: Ema Beblavá, Transparency International Slovensko,
Oldřich Kužílek, predkladateľ zákona o slobodnom prístupe k informáciám v ČR, Nataša Petrová, Asociácia lokálnych televíznych
staníc Slovenska – LOToS, MUDr. Martin Alföldi, primátor mesta Šaľa, víťaz INFOčin 2007, Michal Kaliňák, hovorca mesta Prešov.
Cenu získali: za Priateľský čin roka Miestny úrad Bratislava – Petržalka; za nepriateľský čin: Magistrát hlavného mesta SR
Bratislavy, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Rimavskej Sobote a Obecný úrad Zacharovce. Viac informácií vrátane popisu
konkrétnych nominácií nájdete na www.infocin.sk.
Monitoring pripravovanej legislatívy
Od roku 2007 NOS-OSF pravidelne aktualizuje 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
organizácie, predovšetkým organizácie tretieho sektora, boli schopné vstúpiť do týchto procesov.
C. Posilnenie súdnictva
Viac v časti: Blokový grant - Program na podporu ochrany ľudských práv

Rovnosť príležitosti – podpora participácie Rómov
Programové oblasti:
A. Dekáda inklúzie Rómov - Program malých grantov – Res Publica – podpora advokačných aktivít
B. TRUST for Civil Society – Sme si rovní
C. Podpora rómskych študentov stredných a vysokých škôl
D. Zdravie Rómov
E. Rómska mládež –európske občianstvo
F. Rómske ženy
A. Dekáda inklúzie Rómov
Program malých grantov 2008 – Res Publica – podpora advokačných aktivít – grantový program
Program je zameraný na podporu mimovládnych organizácií, ktorých hlavným cieľom je zvyšovať občiansku angažovanosť.
Program malých grantov financoval 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.
Svetová banka na Slovensku (The World Bank Country Office Slovakia) a Nadácia otvorenej spoločnosti Bratislava spoločne
vyhlasovali Program malých grantov od roku 2005 do roku 2008.
Zoznam udelených grantov v prílohe.
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Medzinárodna iniciatíva Dekáda inklúzie rómov (2005-2015) - priebežne operačná aktivita
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.
NOS - OSF aj v roku 2008:
- Podporovala aliancie rómskych MNO na Slovensku pri monitorovaní realizácie Národných akčných plánov a pri
zabezpečovaní vládnej zodpovednosti.
- Zabezpečila účasť na stretnutiach a workshopoch International Steering Committee (medzinárodné stretnutie
predstaviteľov krajín, ktoré ku Dekáde inklúzie Rómov pristúpili).
- Sprostredkovala svoje skúsenosti a poskytla poradenstvo a expertízu predstaviteľom vlády a jednotlivých rezortov v oblasti
tvorby verejnej politiky.
- Podporovala iniciatívy zamerané na budovanie kapacít nových rómskych lídrov.
B. TRUST for Civil Society – Každý z nás je originál
Cieľom programu bolo budovanie sietí rómskych a pro-rómsky orientovaných mimovládnych neziskových organizácií, ktoré sú
aktívne v oblasti tvorby politík a ochrany záujmov znevýhodnených skupín. Nadácia podporila rozvoj inovatívnych prístupov v boji
proti diskriminácii znevýhodnených skupín a odstraňovaniu predsudkov na strane majority i menšiny.
Program bol v roku 2008 ukončený predovšetkým spracovaním výstupov do knižných publikácií a cielenou podporou projektov
mimovládnych neziskových organizácií, ktoré svojim obsahom pomáhali napĺňať jeho ciele.
Boli vyhlásené 3 grantové kolá:
Inštitucionálny rozvoj MNO pracujúcich s rómskou komunitou.
Počet žiadostí: 7
Počet udelených grantov: 6
Podpora občianskych advokačných iniciatív – II. kolo.
Počet žiadostí: 8
Počet udelených grantov: 4
Zoznam udelených grantov v prílohe
Inovatívne projekty v boji proti diskriminácii, rasizmu, stereotypom a predsudkom.
Grantové kolo bolo spracované vytvorením webového banneru umiestneného na rôznych mládežníckych webových stránkach na
Slovensku, ako kreatívne využitie internetu v boji proti diskriminácii a rasizmu. Jeho námet upriamil pozornosť mladých na
rôznorodosť v našej spoločnosti.
Operačné aktivity
Tréningy advokačných zručností
21. február 2008, Bratislava
Cieľom tréningu bolo poskytnúť zástupcom mimovládnych neziskových organizácií čo najkomplexnejšie informácie o širokej téme
„advokácia“, prepájať teoretické vedomosti s praktickými zručnosťami a demonštrovať konkrétne skúsenosti z iniciatív MNO na
Slovensku, ale aj v zahraničí.
Lektorky: Jana Slaninová, Valentina Petrus
Partneri: Ľudia proti rasizmu
1. – 3. júl 2008, Banská Bystrica
Cieľom tréningu bolo nadviazať na predchádzajúcu sériu informácií v téme „advokácia“ a konkretizovať jednotlivé časti jej procesu;
SWOT analýza so zameraním na kapacity organizácie, ľudské práva a prípadová štúdia. Hlavný dôraz bol kladený na sieťovanie
MNO pri advokačných aktivitách.
Lektori/ky: Jana Slaninová, Pavol Makýš, Valentina Petrus
Partneri: Ľudia proti rasizmu, PDCS
Okrúhly stôl
23. apríl 2008, Banská Bystrica
Hlavnou náplňou stretnutia bola diskusia na tému ako zlepšiť formu spolupráce mimovládnych organizácií v regióne s inštitúciami,
ktoré majú riešenie rómskej problematiky vo svojej kompetencii. Druhotným cieľom diskusie bolo poskytnúť možnosť rôznym
zainteresovaným organizáciám spojiť sa do siete, či partnerstva pri realizácií už konkrétnych projektov.
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Partneri: OZ Spolu Kremica, OZ Cespom Lučenec, OZ Komunitné centrum menšín Veľký Krtíš, OZ Fórum pre rómske ženy Detva,
OZ Nádej deťom Banská Bystrica, OZ Kultúrne združenie Rómov Slovenska Banská Bystrica a OZ Združenie mladých Rómov
Banská Bystrica.
Monitoring
február – november 2008
Cieľom mapovania a dokumentácie činnosti MNO zapojených do projektu Každý z nás je originál, bolo vyvinúť vhodný nástroj na ich
propagáciu ako aj koncepčne prezentovať prístup Nadácie otvorenej spoločnosti v práci s MNO pracujúcimi s rómskymi komunitami
verejnosti a ostatným donorom.
Partneri: OZ Cespom Lučenec, OZ Komunitné centrum menšín Veľký Krtíš, OZ Nádej deťom Banská Bystrica, OZ Kultúrne
združenie Rómov Slovenska Banská Bystrica, OZ Združenie mladých Rómov Banská Bystrica, OZ Klub rómskych aktivistov v SR
Hnúšťa, OZ Komunita – miesto pre každého Kežmarok, OZ Nová cesta Michalovce, OZ Centrum komunitného rozvoja Košice, OZ
Osvetové centrum Rómov Nové mesto nad Váhom, OZ Miesto v dome Levice, Nadácia Milana Šimečku Bratislava
Publikačná činnosť
Adresár mimovládnych neziskových organizácií, ktoré sa venujú rómskym programom 2008
Nadácia otvorenej spoločnosti, 2008, ISBN 978-80-969271-7-3
Aktualizovaná verzia databázy mimovládnych organizácií poskytuje knižne spracované informácie o 265 organizáciách, ktoré sa
svojim názvom alebo činnosťou identifikovali ako rómske alebo prorómsky orientované. Základné informácie a kontakty na v
súčasnosti aktívne organizácie sú rozdelené podľa krajov a sprístupnené aj elektronicky ma www.osf.sk.
Trvanie aktivity: jún - november 2008
Každý z nás je originál
Nadácia otvorenej spoločnosti, 2008, ISBN 978-80-969271-8-0
Publikácia je jedným z výstupov projektu Každý z nás je originál a spolupráce s 12 neziskovými organizáciami z celého Slovenska.
Prostredníctvom opisu aktivít týchto organizácií a fotografií z komunít prezentuje príbehy tých, ktorí sa usilujú o zlepšenie postavenia
a situácie Rómov na Slovensku.
Trvanie aktivity: apríl - november 2008
Partneri: OZ Cespom Lučenec, OZ Komunitné centrum menšín Veľký Krtíš, OZ Nádej deťom Banská Bystrica, OZ Kultúrne
združenie Rómov Slovenska Banská Bystrica, OZ Združenie mladých Rómov Banská Bystrica, OZ Klub rómskych aktivistov v SR
Hnúšťa, OZ Komunita – miesto pre každého Kežmarok, OZ Nová cesta Michalovce, OZ Centrum komunitného rozvoja Košice, OZ
Osvetové centrum Rómov Nové mesto nad Váhom, OZ Miesto v dome Levice, Nadácia Milana Šimečku Bratislava
Koláž
Elektronický občasník zameraný na podporu záujmov znevýhodnených skupín.
V roku 2008 vyšli dve čísla zamerané na zmeny v legislatíve neziskového sektora, zamestnanosť, dobrovoľníctvo a vzdelávanie.
Zámerom elektronického občasníka bolo informovať o aktuálnom dianí v rámci projektu a zároveň sprostredkovať širšie informácie
o témach súvisiacich s rómskou problematikou.
Trvanie aktivity: marec 2008, jún 2008
Projekt bol podporený CEE TRUST (TRUST pre rozvoj občianskej spoločnosti v strednej a východnej Európe).
Partneri: Partners for Democratic Change Slovakia (PDCS), Ľudia proti rasizmu,
Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity, Social Policy Analysis Center – S.P.A.C.E., Mayer McCann Ericsson, Odbor
školstva a kultúry Prešovského samosprávneho kraja, Rada mládeže Prešovského kraja, Mládežnícky parlament Prešova
Cieľová skupina: MNO, školy, organizácie štátnej a verejnej správy
C. Podpora rómskych študentov stredných a vysokých škôl
Viac v oblasti Vzdelávanie
D. Zdravie Rómov
Viac v oblasti Verejné zdravie
E. Rómska mládež – európske občianstvo
Tréning
23.-25. máj 2008, Lučenec
V poradí tretí tréning v rámci medzinárodneho projektu, ktorý podporila Európska komisia a regionálne samosprávy v
Španielsku.Zameraný na históriu a vznik EÚ, činnosť jednotlivých inštitúcií.
Tréning - Únia a Rómovia
9.-11. október 2008, Bratislava
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Štvrtý a posledný tréning v rámci dvojročného programu Rómska mládež a európske občianstvo. Predstavenie inštitúcií, ktoré sa
zaoberajú problematikou rómskej menšiny na európskej úrovni.Návšteva NR SR, anti-diskriminačná legislatíva a jej využitie v praxi.
Oslava dňa Európy
23. máj 2008, Lučenec
Pripomenutie si dňa, ktorý sa označuje za Deň Európy. Prednáška o Eure pre účastníkov ako aj členov Centra sociálnej pomoci
mladým v Lučenci.Kultúrny program OZ Cespom.
Partneri: Zastúpenie Európskej Komisie na Slovensku
Študijná cesta - Návšteva EÚ inštitúcií
12.-14. november 2008, Brusel, Belgicko
Stretnutie účastníkov a koordinátorov projektu zo zúčastnených krajín – Bulharsko, Česká republika, Rumunsko, Slovensko,
Španielsko. Návšteva európskeho parlamentu, účasť na zasadnutí o rómskej problematike, ktorú pripravila europoslankyňa Lívia
Jároka.Diskusia v agentúre pre vzdelávanie a audiovíziu,stretnutie so zástupkyňou antidiskriminačneho oddelenia v rámci
generálneho riaditeľstva zamestnanosť.
Účastníci: Mária Demeová, Petra Šarkoziová, Erika Mižigarová, Zuzana Gabčová
F. Rómske ženy
Tréningy:
Úvod do rodovej problematiky pre rómske ženy
28. apríl 2008, Lučenec, Centrum sociálnej pomoci mladým
21.-22. apríl 2008, Detva, OZ Fórum pre rómske ženy
16.-17 máj 2008, Košice, OZ Fórum pre rómske ženy
1. december 2008, Hnúšťa, OZ Klub rómskych aktivistov
5. december, Kremnica, OZ Spolu
6. december, Banská Bystrica, OZ Združenie mladých Rómov
Partneri: Adriana Mesochoritisova
Okrúhle stoly
Postavenie rómskych žien na Slovensku
3. október, 2008, Banská Bystrica
Diskusia na témy - Zosúladenie vzdelávania a trhu práce v prospech rómskych žien, rozvoj sociálneho podnikania so zastúpením
rómskych žien, zber dát, vytváranie databáz, príprava spoločnej kampane – Lámanie bariér a predsudkov, spolupráca BB SK s
rómskymi expertkami. Dekáda začleňovania Rómov a rómske ženy v jej prioritách
Partneri Fórum pre rómske ženy, Detva
Postavenie rómskych žien v spoločnosti
17.október, 2008, Košice
Postavenie rómskej ženy v tradičnej rodine, týrané rómske ženy, obchodovanie s rómskymi ženami, dekáda začleňovania Rómov a
rómske ženy v jej prioritách, zdravie a prevencia u rómskej ženy.

Program verejnej správy
V roku 2008 Program verejnej správy podporil 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. Nadácia ho realizuje od roku
2000.
Zoznam udelených grantov v prílohe.

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
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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.
Spustenie diskusie o legislatívnej úprave dobrovoľníctva vrátane spracovanie odborných východísk
Partneri: 1. Slovenské neziskové servisné centrum
Zoznam udelených grantov v prílohe.
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

Inovačné projekty
V roku 2008 nadácia v rámci programu Podpora inovatívnych projektov finančne podporila xx projektov v celkovej sume xxx 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 postgrduálnych študentov do medzinárodného kontextu
Zoznam udelených grantov v prílohe

Blokový grant - Program na podporu ochrany ľudských práv
Blokový grant (BG): Program na podporu ochrany ľudských práv je určený pre mimovládne organizácie. Nadácia otvorenej
spoločnosti je jedným zo sprostredkovateľov podpory, a to v oblasti ochrany ľudských práv. Blokový grant je súčasťou
implementácie Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru (FM EHP) a Nórskeho finančného mechanizmu,
ktorého donormi sú Island, Lichtenštajnsko a Nórsko a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
Celkovým cieľom Blokového grantu na podporu ochrany ľudských práv je prostredníctvom inovačných a pilotných projektov vytvárať
účinné nástroje na odstraňovanie spoločenských stereotypov a predsudkov, posilnenie súdnictva a aktivít v oblasti presadzovania
ľudských práv, rešpektu voči iným kultúram a nediskriminácie; dodržiavanie a rešpektovanie princípov právneho štátu, demokracie,
ľudských práv a slobôd.
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
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V Programe na podporu ochrany ľudských práv udelila nadácia v roku 2008 nenávratný finančný príspevok (NFP) mimovládnym
organizáciam v nasledujúcich štyroch prioritách:
Priorita: podpora ochrany ľudských práv
Špecifický cieľ priority - zvýšenie predpokladov na uplatňovanie základných ľudských práv a slobôd v spoločnosti a posilnenie
kapacity mimovládnych organizácií pôsobiacich v tejto oblasti.
Priorita : podpora práva na rovnaké zaobchádzanie
Špecifický cieľ priority - podpora práva na rovnosť a nediskrimináciu a zvýšenie povedomia pri uplatňovaní práva na rovnaké
zaobchádzanie.
Priorita: posilnenie súdnictva
Špecifický cieľ priority - posilnenie princípov právneho štátu, posilnenie vnútornej kapacity a dôveryhodnosti súdnictva a zvýšenie
právneho povedomia občanov.
Priorita: posilnenie multikultúrneho prostredia
Špecifický cieľ priority - zlepšenie kvality vzťahov v multikultúrnej spoločnosti s dôrazom na obhajobu a presadzovanie záujmov
znevýhodnených skupín.
Zoznam udelených grantov v prílohe.

Prostriedky získané z darovaných 2% zo zaplatenej dane z príjmu
V roku 2008 z 2 % podielu dane z príjmov fyzických a právnických osôb za rok 2007 sme získali 220 394,00 Sk. Prostriedky budú
tradične použité 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 7 grantov v celkovej hodnote
2 552 343,00 Sk a bolo podporených 19 expertov na 7 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 a cestovných grantov v prílohe.
Operačné aktivity
Medzinárodný seminár o dobrovoľníctve
24. január 2008, Bratislava
Seminár podporil nadačné aktivity v oblasti budovania priaznivého legislatívneho a finančného prostredia pre fungovanie
neziskových organizácií.
Interetnické vzdelávanie
22. – 24. október 2008, 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.
Medzinárodný seminár „Reforma bytového fondu na Slovensku a správa bytových domov“
Dátum: 17. – 23. november 2008, Bratislava, Košice
Partneri: Združenie spoločenstiev vlastníkov bytov na Slovensku
Cieľom seminára bolo sprostredkovať skúsenosti Slovenska z reformy bytového fondu, pomôcť partnerom z Tadžikistanu
vypracovať legislatívne normy týkajúce sa spoločenstiev vlastníkov bytov, prezentovať financovanie obnovy bytových domov a
spoluprácu samosprávy so spoločenstvami vlastníkov bytov.
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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 2007
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 vyhlasujeme v spolupráci s partnermi každoročne v novembri. Je určená pre novinárov zo všetkých typov médií - printových,
elektronických, celoslovenských i regionálnych ako aj pre internetovú žurnalistiku. Prihlásené príspevky hodnotili trojčlenné až
päťčlenné nezaujaté poroty.
V každej z 13 kategórii boli vyhlásené nominácie. Z nich poroty vyberali jedného víťaza. O Novinársku cenu 2007 sa uchádzalo 493
novinárov s 833 príspevkami. Rada súťaže udelila dve špeciálne ceny: Cenu otvorenej spoločnosti a Cenu Združenia vydavateľov
periodickej tlače Slovenska. Viac informácií na www.novinarskacena.sk.
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 a novovzniknutá nezisková organizácia Plan B..

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. Viac informácií: http://www.skoladokoran.sk
Komunitnému centru Žiar nad Hronom boli udelené 2 granty: 463 725,00 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. Viac informácií: http://www.omc.sk

Plan B, n.o.
Činnosť Plán B n.o. je založená na princípe „Harm reduction“, t.j. prevencia a minimalizácia individuálnych, spoločenských a
sociálnych rizík spojených s potenciálne rizikovými modelmi správania sa. Poslaním Plan B n.o. je poskytovať pomoc a podporu pri
riešení zdravotných, právnych a sociálnych problémov, ktoré užívanie a zneužívanie nelegálnych návykových látok so sebou prináša
nielen samotným užívateľom, ale aj ich sociálnemu okoliu a celej spoločnosti.
Bol udelený grant v hodnote 473 580,00 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. Viac informácií: http://www.womensfund.sk
Bol udelený grant v hodnote 727 870,00 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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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

Ľudmila Letkovská
Finančné oddelenie

asistentka kancelárie v Prešove

Miriam Kočišková
Martin Neupauer
Katarína Redechová

finančná asistentka
finančný manažér
finančná asistentka

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

miriam@osf.sk
martin@osf.sk
kredechova@osf.sk

Programoví manažéri a koordinátori
Stanislava Dzuríková (Prešov)
Rómske štipendiá, Sme si rovní

sdzurikova@osf.sk

Zuzana Gáborová (Prešov)
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, Vzdelávanie a multikultúra

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 Mlynárčiková
Právny program, Program verejnej správy

viktoria@osf.sk
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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

Barbora Burajová
asistentka

bburajova@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 2008

26

Expertné komisie
Súťaž v písaní anglických esejí – 14. 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
Program malých grantov 2008
Zuzana Behríková, Nadácia INTENDA,
Zuzana Poláčková, Úrad vlády SR, Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity, Bratislava;
Miroslava Števková, Fond sociálneho rozvoja, Levice;
Multikultúrna výchova
Erich Mistrík, PF UK Bratislava
Laco Oravec, Nadácia Milana Šimečku, Bratislava
Daniela Valachová, PF UK Bratislava
Kálmán Petıcz, Fórum Inštitút pre výskum menšín, Šamorín
Zora Pauliniová, Bratislava
Novinárska cena 2007 – 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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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 2008 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.

36 057 729,04 Sk

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22 460 040,00 Sk
2 324 132,58 Sk
1 457 400,00 Sk
1 130 000,00 Sk
754 920,00 Sk
714 792,61 Sk
241 312,00 Sk
227 686,40 Sk
220 394,00 Sk
154 158,00 Sk
150 000,00 Sk
144 772,18 Sk
126 000,00 Sk
43 110,00 Sk
35 128,00 Sk
34 800,00 Sk
34 400,00 Sk
30 000,00 Sk
18 618,94 Sk
145 419,98 Sk

Open Society Institute, Bundesplatz 16, CH – 6304 Zürich, Switzerland
súkromný neziskový fond pôsobiaci vo Švajčiarsku a USA
Úrad vlády SR
Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe, Washington D.C., USA
CH.S.Mott Foundation, Flint MI, USA
Philip Morris
Svetová banka
Príspevky od fyzických osôb na aktivity organizované NOS-OSF
Holandská ambasáda
Nórske kráľovstvo
2 percentný podiel zo zaplatenej dane
Britská ambasada
Združenie vydavateľov Bratislava – dar
Firma Bratcal Bratislava
Príjmy z prenájmu
Britská rada na Slovensku, Bratislava
HMC Project in Central and Eastern Europe, Cambridge
US Ambassy
rozličné príspevky od právnických osôb
Národná banka Slovenska
prijaté úroky z účtov nadácie
vratky rôznych grantov

66 504 813,73 Sk

príjmy celkom
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Stav a pohyb majetku a záväzkov

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

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

k 1. 1. 2008

k 31. 12. 2008

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

1 786 243,10
172 876,55
6 373 477,08
7 815 617.56
1 202 582,00
2 129 382,55
445 721,20
17 410 845.26
16 421 168.02
60 922 848.07
22 162 527.37

129 396 254,04

136 843 288.76

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
2 436 269.35
7 669 956.66
879 356.71
0
2 129 382,55

Oprávky celkom:

15 074 084.92

Záväzky nadácie v Sk:
1. Záväzky voči dodávateľom
2. Ostatné záväzky
3. Záväzky z titulu grantov
4. Záväzky voči pracovníkom
5. Záväzky voči poisťovniam
6. Záväzky vočiŠR
7. Dohadné účty pasívne
8. Rezervy 0 427352.00
9. Základné imanie
10. Nadačné imanie

1 486 658,81
967 177,20
14 982 735,13
413 388,72
195 436,03
462 586,02
68 244 593,12

318 624.08
342 512.20
31 219 383.76
517 505.00
193 983.00
36 163.00
59 400 674.15

2 900 427,08
200 000,00

2 900 427,08
200 000,00

SPOLU

89 853 002,11

95 556 624.27
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Celkové Náklady NOS – OSF v roku 2008 v členení podľa jednotlivých druhov činností
Programové náklady 2008 Náklady na programy v Sk
Vzdelávanie
Medzinárodná spolupráca
Verejné zdravie
Mediálne programy
Dobre spravovaná spoločnosť
Rómovia
Ženy
Ľudské práva 6 768 456,19
Spolu 39 356 110,70

2 904 347.27
4 109 481.15
3 340 580.72
2 235 433.77
9 963 555,33
9 068 478.93
965 777.34

Výška nákladov na správu NOS – OSF
Náklady celkom:

47 629 330.06 Sk

Z toho
-programové náklady
- náklady na správu

39 356 110,70 Sk
8 273 219,36 Sk

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

37 592,00 Sk
23 847,50 Sk
56 463,27 Sk
1 230 691,94 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 2008 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 2008 – 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 2008 – nezaložila a nedisponuje žiadnym
nadačným fondom.
Zmeny v nadačnej listine v roku 2008
V zmysle Zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách NOS – OSF v hodnotenom období – rok 2008 – neboli v nadačnej listine
zaznamenané zmeny dotýkajúce sa zmeny členov správnej rady a Rady starších.
Zmeny v zložení orgánov v roku 2008
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 (do feb. 2008)
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
Janet Livingstone, expertka (od feb. 2008)

Pozícia:
člen
podpredseda
člen
predsedníčka
členka
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 2008:
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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ZOZNAM UDELENÝCH GRANTOV A ŠTIPENDIÍ
ŠTIPENDIÁ A SÚŤAŽE

Stredoškolské štipendiá
American Secondary School for International Students and Teachers (ASSIST), USA – 1-ročný študijný pobyt
1.
2.
3.
4.
5.

Stanislav Bunčák, Súkromné gymnázium Mercury, Bratislava
Brunswick School, CT, USA
Jakub Hankovský, Súkromné Gymnázium, Bardejov
The Buckley School, CA, USA
Barbora Kudzejová, Gymnázium Arm. Gen. L. Svobodu, Humenné
The Williston Northampton School, MA, USA
Martin Lofaj, Gymnázium J.A. Komenského, Košice
Wyoming Seminary, PA, USA
Terézia Sukopová, Gymnázium Jura Hronca, Bratislava
Washington International School, DC, USA

Headmasters’ and Headmistresses’ Conference (HMC) Projects for Central and Eastern Europe,
Veľká Británia – 1-ročný študijný pobyt
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kristína Čimová, Evanjelické lýceum, Vranovská, Bratislava
Frensham Heights, Surrey, Veľká Británia
Patrícia Ďurdíková, Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Sučany
Felsted School, Essex, Veľká Británia
Martin Jonák, Gymnázium Matky Alexie, Bratislava
New Hall School, Essex, Veľká Británia
Matúš Meleg, Gymnázium Matky Alexie, Bratislava
Culford School, Suffolk, Veľká Británia
Oľga Olšinová, Bilingválne gymnázium C.S.Lewisa, Bratislava
King Edward’s School, Surrey, Veľká Británia
Sami Saidam, Evanjelické lýceum, Vranovská, Bratislava
Old Swinford Hospital, West Midlands, Veľká Británia
Lucia Záčiková, Gymnázium Matky Alexie, Bratislava
Ryde School, Isle of Wight, Veľká Británia

Súťaž v písaní anglických esejí – 14. 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
David McLEAN, americký lektor a spisovateľ, Prešov
Počet esejí: 814
Počet ocenených: 12
NOS – OSF venovala všetkým víťazom 4. knihu víťazných esejí tejto súťaže a darčekové predmety.
Víťazi v kategórii "mladší":
1. miesto – Lukáš LUKAČÍN, Gymnázium Pavla Horova, Masarykova, Michalovce
2. miesto – Ľubomír ŠKUBAL, Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského, Humenné
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3. miesto – Martina PAULENOVÁ, Gymnázium, Varšavská cesta, Žilina - Vlčince
Víťazi v kategórii "starší":
1. miesto – Alžbeta BÓRIKOVÁ, Spojená škola, Metodova, Bratislava
2. miesto – Štefan SITÁNI, Gymnázium Šrobárova, Košice
3. miesto – Veronika NÓGELLOVÁ, Gymnázium, Grösslingova, Bratislava
4. miesto – Jana CINKOVÁ, Gymnázium, Komenského, Partizánske
5. miesto – Lóránt OROSZLÁNY, Gymnázium J. Selyeho, Ul. Biskupa Királya, Komárno
Víťazi v kategórii “anglofóni”:
1. miesto – Marek SLOBODNÍK, Gymnázium Jura Hronca, Novohradská, Bratislava
2. miesto – Hana SIPKOVÁ, Gymnázium Jura Hronca, Novohradská, Bratislava
3. miesto – Lenka SLEZÁKOVÁ, Gymnázium Jura Hronca, Novohradská, Bratislava
4. miesto – Ivan DZUREK, Evanjelické lýceum, Vranovská, Bratislava

Jednoročné stáže slovenských učiteľov na britských súkromných stredných školách (HMC)
Účastníci:
Marianna BODNÁROVÁ, absolventka, Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava
Denstone College, Uttoxeter, Staffordshire, Anglicko, Veľká Británia
Tatiana LEŠTINSKÁ, absolventka, Filozofická fakulta, Univezita Konštantína Filozofa, Nitra
The King's School, Ely, Cambridgeshire, Anglicko, Veľká Británia
Júlia SEMBEROVÁ, absolventka, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Ackworth School, Ackworth, Pontefract, West Yorkshire, Anglicko, Veľká Británia
Mária ŠIMUNKOVÁ, absolventka, Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava
Taunton Preparatory school, Taunton, Somerset, Anglicko, Veľká Británia

Víťazi a nominovaní Novinárskej ceny 2007
najlepšia reportáž v printových médiách
Andrej Bán – séria reportáží o Balkáne, Utrpenie kalvárie (.týždeň)
Daniela Rusnoková, Zuzana Mojžišová - O Soni a jej sťahovaní (.týždeň)
Juraj Sedlák - Nejasná správa o hlade, V doline Jánošík(i)a, Hlava krajiny (Žurnál)
najlepšia reportáž v elektronických médiách
Martin Mózer - séria monotematických príspevkov – Arcibiskup Sokol a ŠtB (TV JOJ)
Peter Janků - Detský domov v obci Korytárky (TA3)
Veronika Tóthová - Vysídlenie Maďarov po 2. svetovej vojne (TV JOJ)
najlepší rozhovor v printových médiách
Karol Sudor – séria rozhovorov (SME.sk)
Gabriel Beer - Zbrojárstvo: „Netradičné formy predaja“ možno ošetriť (Trend)
Eva Čobejová, Martin Hanus, Štefan Hríb, Jozef Majchrák - Dnes som silnejšie dievča, Prežila si peklo, Druhý útok na Hedvigu
(.týždeň)
najlepší rozhovor, beseda, diskusia v elektronických médiách
Petra Strižková (spoluautorka 4.časti Jana Pataráková) - Príbeh na týždeň - rôzne podoby homosexuálneho súžitia (SRo - Rádio
Slovensko)
Daniel Krajcer - De Facto s Jánom Slotom a Františkom Mikloškom (TV JOJ)
Zlatica Puškárová - Na telo s Mikulášom Dzurindom (TV Markíza)
najlepší regionálne publikovaný príspevok v printových médiách
Michal Frank - Tomanovej zákon trestá aktívnych, Za pomoc pri záplavách im zobrali sociálne dávky (Prešovský Korzár)
Anna Lajmonová - O krčahu s vodou, V noci premaľovala erb Trstenej, Vojna pohrebníctiev pokračuje (Oravec)
Martin Pavelek - Cesta vlakom rovno do pekla (Orava)
Pavol Tomašovič – Vagón (Novinky z radnice)
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najlepší regionálne odvysielaný príspevok v elektronických médiách
Gabriel Kladek, Peter Konkoľ - Postrehy z mesta Gabriela Kladeka: Židovské kasíno (TV NAŠA- Košice)
Katarína Kurtíková, Jaroslav Plch - Neznalosť neospravedlňuje (TV Liptov)
Eva Mišovičová, Peter Kotrha - Ela (TV Trenčín)
najlepší analyticko - investigatívny príspevok v printových médiách
Marek Vagovič - Seriál článkov o škandalóznom prevode pôdy (SME)
Patrícia Ďurišková - Podozrivý obchod armády s drahými pozemkami, Doplatí na minulosť? (Žurnál)
Martin Hanus, Štefan Hríb, Jozef Majchrák - Štát verzus Hedviga I, II (.týždeň)
Tom Nicholson - Pre Ikores nastali s novou vládou zlaté časy (SME)
najlepší analyticko - investigatívny príspevok v elektronických médiách
Ivan Brada - Akcia: Veriteľ (STV)
Dušan Karolyi - Gigantický podvod I, II (TV Markíza)
Vincent Štofaník - Vodný raj I, II, III (TA3)
najlepší komentár v printových médiách
Tom Nicholson - séria komentárov (SME)
Dag Daniš - séria komentárov (Pravda)
Marián Leško - séria komentárov (SME)
najlepší krátky publicistický príspevok v printových médiách
Rado Ondřejíček - Pozor, IDIOT! (T – Station)
Ingrid Hrubaničová - séria príspevkov z rubriky Slovenčina od slova do slova (SME)
Peter Schutz - séria stĺpčekov (SME)
najlepšia novinárska fotografia
Andrej Bán - Voľby v Kosove (.týždeň)
Jana Čavojská - Akrobati (Nota Bene)
Alan Hyža - V delte Dunaja (Žurnál)
Matúš Zajac - Portréty (.týždeň)
najlepší kreslený vtip, komiks, karikatúra
Martin „Shooty“ Šútovec - séria karikatúr (SME)
Ladislav Belica - séria karikatúr (Slovo)
Jozef „Danglár“ Gertli - séria karikatúr (Pravda)
najlepší článok publikovaný na blogu
Jozef Drahovský - séria článkov o doprave (blog.sme.sk)
Natália Blahová - séria článkov o detských domovoch (blog.sme.sk)
Zora Paulíniová - séria článkov o Bratislave (blog.sme.sk)
Cena otvorenej spoločnosti
Vincent Štofaník – Vodný raj I, II, III (TA3)
Andrej Bán, Eva Čobejová, Tomáš Gális, Jozef Majchrák - Maďari (.týždeň)
Roman Čonka – séria reportáží (Romano nevo ľil)
Petra Strižková (spoluautorka 4.časti Jana Pataráková) - Príbeh na týždeň - rôzne podoby homosexuálneho súžitia (SRo - Rádio
Slovensko)
Cena Združenia vydavateľov periodickej tlače Slovenska
Marek Vagovič - Seriál článkov o škandalóznom prevode pôdy (SME)
Andrej Bán – séria reportáží o Balkáne, Utrpenie kalvárie (.týždeň)
Gabriel Beer - Zbrojárstvo: „Netradičné formy predaja“ možno ošetriť (Trend)
Karol Sudor – séria rozhovorov (SME.sk)
Ocenenie za mimoriadny prínos k rozvoju súčasnej karikatúry na Slovensku
Ladislav Belica
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ZOZNAM UDELENÝCH GRANTOV
Vzdelávanie
Kabinet výskumu sociálnej a biologickej komunikácie SAV, Bratislava
70 000,00 Sk
Príprava a vydanie odbornej publikácie - zborníka zo VII. Česko-slovenskej konferencie s medzinárodnou účasťou: Kvalitatívny
výskum vo verejnom priestore
Progresívne fórum, Bratislava
193 005,00 Sk
Nová Európa a výzvy trvalo-udržateľného rozvoja - Druhé fórum PhD študentov spoločnských vied - medzinárodný seminár
Združenie Orava pre demokraciu vo vzdelávaní, Bratislava
Multikultúrna výchova v kontexte školskej obsahovej reformy

150 000,00 Sk

Evanjelické Gymnázium Tisovec, Tisovec
Stretnutie mládežníckych lídrov 2008

232 982,00 Sk

Slovenská Debatná Asociácia, Bratislava
Debatný program 2009

105 744,00 Sk

Slovenská Debatná Asociácia, Bratislava
Debatný program 2008/2009

103 595,00 Sk

Rovnosť príležitosti – podpora participácie Rómov
Male granty – Res Publica
OZ Asociácia komunitných centier, Košice
Žiť v poznaní svojich práv

229 100,00 Sk

Záujmové združenie žien Fenestra, Košice
Bezpečný ženský dom - nástroj na uplatňovanie práv žien a detí

255 900,00 Sk

Združenie Slatinka, Zvolen
Aké by ste chceli mať mesto?

230 000,00 Sk

Občianske združenie Odyseus, Bratislava 3
Hetaira

275 000,00 Sk

Rada mládeže Žilinského kraja, Žilina
Počítame s lídrami mládežníckej advokácie

260 000,00 Sk

Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom, Bratislava
Otvorme dvere do sveta autizmu

250 000,00 Sk

TRUST for Civil Society – Každý z nás je originál
Centrum komunitného rozvoja, Košice
250 000,00 Sk
Plánovanie aktivít pre existujúce komunitné centrá v Košiciach a tvorba základnej analýzy pre lokality Nožné Kapustníky
Komunitné centrum menšín, Veľký Krtíš
Posilnenie postavenia KCM

250 000,00 Sk

Občianske združenie Nová cesta, Michalovce
Smer našej cesty

247 500,00 Sk

Osvetové centrum Rómov, Nové mesto nad Váhom
OCR ako Metodické centrum na podporu rozvoja mobility rómskej mládeže

250 000,00 Sk

Združenie mladých Rómov na Slovensku, Banská Bystrica
Rozvoj platformy

240 400,00 Sk
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Centrum komunitného rozvoja Košice, Košice
Prípadové štúdie ako podporný nástroj tvorby a ovplyvňovania miestnej sociálnej politiky

200 000,00 Sk

Miesto v dome, Levice
Kráčame ďalej - budovanie personálnych kapacít a zdrojov v lokalite Ladislavov dvor

173 100,00 Sk

Nadácia Milana Šimečku, Bratislava
Čo znamenajú sociálne práva?

167 000,00 Sk

85 000,00 Sk

Poradňa pre občianske a ľudské práva, Košice
Aj ja žijem v tejto obci
BLOKOVÝ GRANT
Podpora ochrany ľudských práv

1 573 191,00 Sk

Aliancia Fair-play, o.z., Bratislava
Zlepšovanie štandardov a aplikácie politických práv

Človek v ohrození, občianske združenie, Bratislava
817 111,00 Sk
Osveta a získavanie podpory slovenskej verejnosti, médií a politikov pre myšlienku dodržiavania ľudských práv na Slovensku i vo
svete
Návrat, Bratislava
Banská Bystrica - mesto rodiny "Právo dieťaťa na dodržiavanie jeho práv"

2 548 001,00 Sk

Transparency International Slovensko, Bratislava
Právna protikorupčná poradňa

1 748 170,00 Sk

Podpora práva na rovnaké zaobchádzanie
Agentúra podporovaného zamestnávania, n.o., Bratislava
Príklady dobrej praxe - podporujeme deinštitucionalizáciu v sociálnej oblasti

1 817 000,00 Sk

Iniciatíva Inakosť, Trnava
Cesta k zákonu o životnom partnerstve

1 348 983,00 Sk

Občan a demokracia, Bratislava
Viacúrovňové posilňovanie odborných kapacít v oblasti antidiskriminácie

1 198 165,00 Sk

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Bratislava
1 311 580,00 Sk
Vzdelávací a poradenský systém na podporu práva nevidiacich a slabozrakých ľudí na rovnaké zaobchádzanie
Záujmové združenie žien Mymamy - materské centrum, Prešov
Rod rovná sa rovnosť

1 010 349,90 Sk

Posilnenie multikultúrneho prostredia
Centrum komunitného rozvoja, Nitra
Žijeme v jednom meste

821 790,00 Sk

Centrum pre výskum etnicity a kultúry, Bratislava
Možnosti multikulturalizmu v procese integrácie tzv. Nových menšín do slovenskej spoločnosti

711 900,00 Sk

Človek v ohrození, Bratislava
MultikulturART - spoznaj kultúru menšín

850 000,00 Sk

Inštitút pre verejné otázky, Bratislava
Kultúrna diverzita na Slovensku v kontexte pracovnej migrácie: trendy a výzvy pre verejnú politiku
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Karpatská nadácia, Košice
4 - 3 - 2 - 1 - Štart

1 900 000,00 Sk

Nadácia Milana Šimečku, Bratislava
Multikulti do školy

1 202 783,56 Sk

Posilňovanie súdnictva
EUROIURIS - Európske právne centrum, Bratislava
Právna úprava ochrany ľudských práv v EÚ a RE a ich aplikácia v podmienkach SR

1 599 291,00 Sk

M.E.S.A. 10, Bratislava
Právo - dostupná služba pre každého

2 165 940,00 Sk

Academia Istropolitana Nova, Svätý Jur
Zvyšovanie právnej kvalifikácie zamestnancov verejnej správy pri riešení občiansko-právnych sporov

1 550 000,00 Sk

Právny Program
Inštitút pre občianske vzdelávanie, Bratislava
Výročná správa o plnení bezpečnostnej politiky v oblasti extrémizmu 2008
Mlynárčiková Viktória67000 /

166 700,00 Sk

Program Verejnej Spravy
Transparency International Slovensko, Bratislava
Transparentnosť a nestrannosť rozhodovania o dotáciách miestnej samospráve

331 000,00 Sk

LOToS - spolok lokálnych televíznych staníc Slovenska, Martin
Workshop 2009 - Prehliadka tvorby lokálnych televíznych staníc Slovenska, 11. ročník

168 000,00 Sk

Ústav verejnej politiky, fakulta sociálnych a ekonomických vied, UK, Bratislava
Mapovanie problematiky sociálneho bývania na Slovensku

169 000,00 Sk

Ústav verejnej politiky, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Univerzita Komenského, Bratislava
Public Policy News – profesionalizácia odborného časopisu vo verejnej politike

108 700,00 Sk

Pro Futuro, Alekšice
Posilnenie občianskeho života vo vybraných obciach v Nitrianskom samosprávnom kraji

417 500,00 Sk

Priaznivé prostredie pre neziskové organizácie
1. Slovenské neziskové servisné centrum, Bratislava
Vývoj legislatívy MVO a právna doktrína MVO

300 000,00 Sk

1. Slovenské neziskové servisné centrum, Bratislava
časopis Efekt

90 000,00 Sk

1. Slovenské neziskové servisné centrum, Bratislava
Právne poradenstvo pre MVO

150 000,00 Sk

1. Slovenské neziskové servisné centrum, Bratislava
Informačný a vzdelávací program 2% pre hodnotnejší život

500 000,00 Sk

Inovatívny program
140 125,00 Sk

Aliancia Fair-play, Bratislava
Koncert pre všímavých
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Bán Andrej, Bratislava
výstava Kosovo

100 000,00 Sk

CENTROPA Slovakia o.z, Šaľa
Knižnica zachránených pamätí

172 700,00 Sk

Centrum vzdelávania neziskových organizácií, Banská Bystrica
Na ceste k európskym projektom

450 000,00 Sk

Fórum donorov, Bratislava
Keď jedna a jedna sú tri

292 500,00 Sk

Inštitút pre verejné otázky, Bratislava
Súhrnná správa o stave spoločnosti, kapitoly: národnostné menšiny, Rómovia, ľudské práva, média, školstvo.

363 000,00 Sk

40 565,00 Sk

KULTURISE, občianske združenie, Bratislava
Rómovia na pekno
Nadácia Charty 77, Bratislava
Pro Bono právna asistencia

400 000,00 Sk

Občianske združenie C.A.R.D.O., Bratislava
Rozvoj infraštruktúry dobrovoľníctva na Slovensku

300 000,00 Sk

Prešovská univerzita v Prešove, Prešov
Holokaust včera a dnes - študentská konferencia

21 000,00 Sk

Občianske združenie Wellgiving, Bratislava
Charity E-shop

54 100,00 Sk

OZ Občania tretieho milénia, Spišská Nová Ves
Letná žurnalistická škola v Spišskej Novej Vsi

208 000,00 Sk

OZ In minorita, Bratislava
Aktualizovaná verzia monitorovacej správy o Dekáde

358 851,75 Sk

PANET, Trnava
Financovanie MNO z verejných zdrojov na úrovni miestnych samospráv v SR

337 000,00 Sk

East East Program – partnerstvo bez hraníc
Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja, Prešov
Srbsko a Slovensko - Nové oblasti spolupráce

159 908,00 Sk

Fórum centrum pre regionálny rozvoj, Šamorín
Podpora miestneho rozvoja na Ukrajine

364 900,00 Sk

Fórum inštitút pre výskum menšín, Šamorín
Etnická stabilita – Etnické zmeny

512 500,00 Sk

M.E.S.A. 10, centrum pre ekonomické a sociálne analýzy, Bratislava
Podpora fiskálnej decentralizácie na Ukrajine

398 921,00 Sk

Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, Bratislava
Výmena skúseností o individualizáciii a deinštitucionalizácii služieb pre občanov s postihnutím

214 108,00 Sk

Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, n. o., Bratislava
Hľadanie spoločných záujmov 2. etapa, seminár v Istanbule

632 943,00 Sk

Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, n. o., Bratislava
Zdieľanie skúseností s predvstupového procesu do EÚ: rozširovanie zóny demokracie a občianskych práv

269 063,00 Sk
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Účasť odborníkov na medzinárodných stretnutiach v iných krajinách
On a Common way to Europe
20. – 22. február 2008
Varšava, Poľsko
Danica Hullová
Marcela Dobešová
Roman Havlíček
Marcela Volárová
Juraj Bábek
Adriana Komorníková
International Seminar on Election Monitoring and Advocacy
27. – 28. marec 2008
Ulaanbaatar, Mongolsko
Oleg Tilpunov
Enhancing Transparency of the Negotiation Process between Ukraine and the European Union: International Experience
and Lessons for Ukraine
27. – 29. marec 2008
Kyjev, Ukrajina
Alexander Duleba
On a Common way to Europe
26. – 28. marec 2008
Praha, Česká Republika
Ivan Kuhn
Helena Woleková
Pavel Hanšut
Social Problems and civil society in Central Asia
26. – 27. jún 2008
Varšava, Poľsko
Ján Šalko
Milan Sindler
Diana Sijikova
Friendly Border - phase VII
13. jún 2008
Brusel, Belgicko
Juraj Buzalka
Ethnic Stability – Ethnic Changes
15. – 16. jún 2008
Budapešť, Maďarsko
Eliška Sláviková
Inclusion and Exclusion
6. – 7. jún 2008
Protorož, Slovinsko
Michal Vašečka
Information Society and Its Impact on Development of Youth Media
11. – 14. spetember 2008
Skopje, Macedónsko
Sergej Danilov
Lukáš Kodoň
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Správa nezávislého audítora
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