Úrad vlády Slovenskej republiky
a

Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky
pre rozvoj občianskej spoločnosti
si Vás dovoľuje pozvať na konferenciu

Neziskový sektor:
Diskutujme o možnostiach ďalšieho rozvoja
Konferencia organizovaná v duchu tradície stupavských konferencií
25.-26. septembra 2012
Kongresové a vzdelávacie centrum Ústavu vzdelávania a služieb, s.r.o.
Bárdošova 33, Bratislava

Cieľom konferencie je
diskutovať o agende, ktorú pokladajú MNO za kľúčovú v rámci diskusie s vládou –
prierezové témy týkajúce sa tretieho sektora.

Prípravný výbor konferencie:
Nora Beňáková (Platforma MVRO), Martin Bútora (IVO), Lucia Faltinová (Fórum donorov),
Ondrej Gallo (Rada mládeže Slovenska), Peter Medveď (Nadácia Ekopolis), Karolína Miková
(PDCS), Alžbeta Mračková (Platforma dobrovoľníckych centier), Laco Oravec (Nadácia
Milana Šimečku), Juraj Rizman (Greenpeace), Boris Strečanský (Centrum pre filantropiu),
Helena Wolekova (Sociofórum), Marcel David Zajac (Ekofórum)
Účastníci: do 180 zástupcov MNO

Program konferencie
Utorok 25. septembra 2012
9:30-10:00
10:00-11:20

11:20-11:40
11:40-13:10

13:10-14:45
14:45-16:15

16:15-16:45
16:45- 18:00
18:30-20:30

Registrácia účastníkov
Úvodné plenárne stretnutie a predstavenie cieľov, programu a očakávaných
výstupov konferencie
Úvodný panel: Ako sa zmenil vzťah MNO a štátu od konferencie v Stupave 2011
(Mená panelistov budú oznámené vopred)
Prestávka
Práca v 7 paralelných obsahových skupinách v nasledujúcich oblastiach
Financovanie MNO 2%, individuálne darcovstvo, základiny nadácií
Potrebné legislatívne úpravy
Verejné služby // verejnoprospešnosť
Programovanie štrukturálnych fondov
Komunikácia MNO so štátom
Podpora dobrovoľníctva
Voľná téma podľa potreby účastníkov
Obed
Práca v 7 paralelných obsahových skupinách v nasledujúcich oblastiach
Financovanie MNO 2%, individuálne darcovstvo, základiny nadácií
Potrebné legislatívne úpravy
Verejné služby // verejnoprospešnosť
Programovanie štrukturálnych fondov
Komunikácia MNO so štátom
Otvorené vládnutie
Voľná téma podľa potreby účastníkov
Prestávka
Spoločné plénum – prezentácia predbežných výstupov zo skupín a dohôd,
poverenie pracovnej skupiny pripravujúcej výstupy
Večera

Streda 26. septembra 2012
9:00 -10:30

10:30-11:00
11:00- 12:30
13:00- 14:00
14:00- 15:15

Panel: Nové výzvy vo vzťahoch MNO a štátu (Mená panelistov budú oznámené
vopred)
Diskusia k panelu
Prestávka
Diskusia v pléne – prezentácia a formulovanie záverov
Obed
Diskusia s predstaviteľmi vlády o výstupoch z konferencie

Praktické informácie:
Začiatok stretnutia 25. septembra 2012 o 10:00, predpokladané ukončenie je 26.
septembra 2012 o 16:00;
počet účastníkov je limitovaný; na stretnutie je potrebné vopred sa prihlásiť, okrem
menovite pozvaných hostí; akceptovanie prihlášky potvrdíme e-mailom;

ubytovanie (z 25. na 26. septembra 2012) a strava počas trvania konferencie budú pre
prihlásených účastníkov zabezpečené;
cestovné náklady si hradí každý účastník individuálne.
V prípade záujmu sa môžete prihlásiť do 14. septembra 2012 vyplnením prihlášky prístupnej
cez link:
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFRjWk9URmg4NjNBNmxXTXJ5M
0dpLVE6MQ

V prípade otázok kontaktujte:
Kancelária Úradu splnomocnenca vlády SR
pre rozvoj občianskej spoločnosti
telefónne číslo: 02/5729 5582
e-mail: splnomocnenec_ros@vlada.gov.sk.

