Nadácia Ekopolis
Nadácia otvorenej spoločnosti
Karpatská nadácia
Vás pozývajú
na otváracie podujatie
Active Citizens Fund
22. október 2018
11:00 – 16:00
Kasárne Kulturpark
Kukučínova 2, Košice

Active Citizens Fund (ACF) je program zameraný na posilnenie občianskej spoločnosti, podporu
aktívneho občianstva a zlepšenie postavenia zraniteľných skupín na Slovensku.
Je určený pre slovenské občianske organizácie a jeho hlavnými prioritami sú zapájanie občanov do
rozhodovania a do tvorby verejných politík, vytváranie podmienok pre dobrú správu vecí
verejných, ochrana ľudských práv a poskytovanie občianskeho vzdelávania a zlepšenie postavenia
zraniteľných skupín v spoločnosti. Osobitná pozornosť je venovaná mladým ľudom a ich účasti na
verejnom dianí.
Prierezovými prioritami programu sú podpora bilaterálnej spolupráce medzi slovenskými
organizáciami a partnermi z donorských krajín, rozvoj kapacít občianskych organizácií a zlepšenie
ich pozície v spoločnosti.
ACF je súčasťou finančnej pomoci Islandu, Lichtanštajnska a Nórska 15 členským štátom Európskej
únie. Program na Slovensku spravuje konzorcium Nadácie Ekopolis, Nadácie otvorenej spoločnosti
a Karpaskej nadácie.
V období 2018-2023 rozdelí ACF v 17 grantových výzvach spolu 7,7 mil. EUR na projekty
slovenských občianskych organizácií. Program okrem grantov poskytne aj ďalšie podporné aktivity,
napr. vzdelávanie v oblasti projektového riadenia, organizačného rozvoja a finančného riadenia.
Otváracie podujatie ACF je organizované so zámerom prezentovať hlavné ciele programu, vyhlásiť
prvé výzvy na predkladanie projektových žiadostí, predstaviť možnosti pre bilaterálnu spoluprácu s
partnermi z donorských krajín a bližšie poukázať na niektoré kľúčové témy ACF.

Program
10:00 – 11:00 Registrácia
11:00 – 11:10 Privítanie hostí a otvorenie podujatia
Peter Medveď, riaditeľ Nadácie Ekopolis
11:10 – 11:40 Otváracie príhovory
HE Terje Theodor Nervik, Veľvyslanec Nórskeho kráľovstva na Slovensku
František Kašický, veľvyslanec s osobitným poslaním pre granty Finančného mechanizmu
Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu a Švajčiarskeho
finančného mechanizmu
Catherine McSweeney, Financial Mechanism Office, Senior Sector Officer – Civil Society, EEA
and Norway Grants
11:40 - 12:30

Predstavenie ACF - Priority, granty a ďalšie formy podpory
Zuzana Čačová, programová manažérka OSF
Peter Medveď, riaditeľ Nadácie Ekopolis
Laura Dittel, riaditeľka Karpatskej Nadácie
Csilla Czimbalmos, Adviser and project manager, Norwegian Helsinki Committee
Q&A

Moderuje Alexandra Bitušíková, Inštitút sociálnych a kultúrnych štúdií Filozofickej fakulty Univerzity Mateja
Bela, B. Bystrica. Predsedníčka správnej rady Nadácie Ekopolis.
12:30 – 13:15 Obed
13:15 – 14:30 Vzdelávanie pre demokraciu a ľudské práva
Kvalita vzdelávania na Slovensku dlhodobo stagnuje. So vzdelávaním a najmä výchovou v témach ľudských a
občianskych práv, v otvorenej reflexii vývoja demokracie na Slovensku po roku 89, v rozvoji kritického
myslenia sme na Slovensku prakticky ani nezačali. Školstvo je na fenomény rozmachu extrémizmu, vplyvu
internetu a sociálnych sietí, či nárastu žiakov z málo podnetného prostredia úplne nepripravené.
Prečo je to tak a ako túto situáciu začať meniť tak vo formálnom ako aj neformálnom vzdelávaní?
Caroline Gebara, European Wergeland Centrum, Vzdelávanie pre demokraciu a ľudské práva z pesrpektívy
strednej a východnej európy,
Peter Dráľ, Nové školstvo, Občianske vzdelávanie na Slovensku,
Juliana Perečinská, ZŠ Chminianske Jakubovany, Inkluzívne vzdelávanie v znevýhodnených podmienkach –
ako to ide?
Viliam Bendík, Kroky na hrane – 170 km z Osviečimu do Žiliny
Panelovú diskusiu moderuje Alexandra Bitušíková
14:30 – 14.45 Coffee break

14:45 - 16:00

Občianska spoločnosť – výzvy a križovatky

Organizácie občianskej spoločnosti sú neoddeliteľným prejavom fungujúcej demokracie. Majú nesporný
prínos pre spoločnosť v podobe komunitných aktivít, služieb pre ľudí v núdzi, ochrane životného prostredia či
pri poukazovaní na kauzy a problémy, ktoré spoločnosti škodia a v podobe požadovania nápravy. Napriek
tomu sa v posledných rokoch často stávajú terčom bezohľadného nálepkovania a obvinení z presadzovania
“cudzích záujmov”. Aké sú príčiny a možné dôsledky tohto vývoja?
Daniel Milo, GLOBSEC, Demokracia v ohrození
Vera Mora, Okotars Alapitvany, Občianska spoločnosť a v Maďarsku – skúsenosti z posledného obdobia
Waltraud Heller, European Union Agency for Fundamental Rights, Viedeň, Výzvy pre organizácie občianskej
spoločnosti v oblasti ľudských práv v EU
Michal Vašečka, sociológ, Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií, člen správnej rady Karpatskej
Nadácie, Občianska spoločnosť na Slovensku: kontext a súvislosti,
Panelovú diskusiu moderujeJán Orlovský, riaditeľ Nadácie otvorenej spoločnosti

16:00

Záver

Kontakt:
Martina Ragalová, Ekopolis
ragalova@ekopolis.sk +421 908 371 289
Mária Ház, Karpatská Nadácia
maria.haz@karpatskanadacia.sk, +421 903 692 208

