Návrhy tém na spracovanie projektov mimovládnych subjektov v rámci dotačného programu MZV SR v r. 2009


1.	Slovensko – české medzinárodnoprávne sympózium

výstup:		zborník zo sympózia


2.	Medzinárodná konferencia k 60. výročiu prijatia Ženevských dohovorov

výstup:		zborník z konferencie


3.	Aktuálne otázky medzinárodného práva

výstup:	neperiodická publikácia


4.        „Gen.Milan Rastislav Štefánik – slovenský diplomat, politik, vojak a Európan“
           pri príležitosti 90. výročia jeho tragického úmrtia

výstup:	publikácia s rozsahom cca 150 strán, s reprezentačným formátom, so súhrnom v anglickom a francúzskom jazyku


5.     Odborné/verejnovzdelávacie/osvetové podujatie na pôde Ministerstva zahraničných
        vecí SR pri príležitosti 60. výročia založenia Rady Európy.

výstup:	projekt sa predkladá s primárnym cieľom zorganizovať pri príležitosti 60. výročia založenia Rady Európy expertné podujatie (konferenciu). Podujatie by sa malo uskutočniť v priebehu roka 2009 
cieľ:		Podujatie by nielen podporilo informovanosť o Rade Európy (v roku 2009 si pripomenieme tiež 50. výročie založenia Európskeho súdu pre ľudské práva, rok 2008 bol významný 60. výročím Všeobecnej deklarácie ľudských práv a 33. Helsinského záverečného aktu), ale sprostredkovane tiež informovanosť o prioritách a pôsobení SR v Rade OSN pre ľudské práva


6.	Východiská a možné riešenie všetkých aspektov iránskeho jadrového programu.


výstup:		analýza/štúdia  cca 30 strán
cieľ:	analýza by mala v základných bodoch načrtnúť reálne východiská zo súčasného stavu a navrhnúť postupy, ktoré medzinárodné spoločenstvo prostredníctvom MAAE môže aplikovať voči iránskemu vedeniu v súvislosti s iránskym jadrovým programom,  aby v konečnom dôsledku MAAE mohla plne verifikovať iránsky jadrový program
7.     Analýza možností zapojenia SR do aktivít v rámci Aliancie civilizácií

výstup:		analýza v rozsahu cca 50 strán
cieľ:		v nadväznosti na pristúpenie SR ku Skupine priateľov Aliancie civilizácií (Alliance of Civilizations) v apríli 2008 je potrebné pristúpiť k vypracovaniu národnej stratégie implementácie cieľov aliancie v podmienkach SR. Cieľom analýzy je zmapovanie súčasného stavu zapojenia SR do aktivít v oblasti medzikultúrneho a medzináboženského dialógu a podpory kultúry tolerancie v rámci širokého spoločenského a politického spektra vrátane politických a náboženských vodcov, osobností verejného života, médií, mládeže a občianskej spoločnosti. Cieľom je identifikácia možností SR nadviazať pri tvorbe národného plánu na existujúce aktivity a projekty zodpovedajúce zameraniu aliancie, ktoré je SR na základe doterajších skúseností  a finančných možností schopná realizovať a ďalej na nich stavať a rozvíjať ich. Analýza by mala byť zameraná na štyri hlavné piliere (kultúra, mládež, vzdelávanie, migrácia) a mala by obsahovať konkrétne odporúčania pre spoluprácu tretieho sektora s vládou v danej oblasti prostredníctvom dotácií, projektov a iných foriem spolupráce. Termín do 30.6.2009


8.     Odovzdávanie skúseností SR z procesu európskej a euroatlantickej integrácie

výstup:		komplexný program obsahujúci model, metodiku, databázu expertov a ďalšie súvisiace opatrenia, zahŕňajúce o. i. twinningové formy spolupráce s partnermi
cieľ:		systémové riešenie pre odovzdávanie skúseností SR iným krajinám  so zameraním na krajiny prioritného záujmu SR (Západný Balkán, východná Európa) na všetkých úrovniach (vládna, mimovládna, odborná atď.). Jedným z cieľom je aj zvýšiť zapojenie SR do twinningových projektov


9.     Praktický manuál pre záujemcov o prácu v EÚ zameraný na nový systém
        výberových konaní EPSO

výstup:	informačná brožúra v rozsahu cca 100 strán a v náklade 2000 ks. Materiál vysvetľuje nový systém výberu pracovníkov do EÚ s praktickými inštrukciami ako postupovať. Elektronická forma brožúry v editovateľnom formáte a všetky autorské práva budú majetkom MZV SR
cieľ:		v rámci komplexného prístupu MZV SR v oblasti personálnej politiky SR vo vzťahu k EÚ dlhodobo posilniť zastúpenie Slovákov v inštitúciách EÚ. Prítomnosť v inštitúciách EÚ v konečnom dôsledku posilní postavenia SR ako členskej krajiny EÚ.  Informovať o skúsenostiach slovenských občanov pôsobiacich v štruktúrach EÚ


10.	Inštitucionálne záležitosti – analýza volieb do EP v SR

výstup:           analýza v rozsahu cca 80 normostrán, vrátane porovnania SR s krajinami V4,
                       analýza programov strán (zoznam kandidátov, príprava a priebeh volieb,
                       procedúry, zhrnutie vrátane odporúčaní pre ďalšie voľby) 
cieľ:               analyzovať voľby do EP v SR s cieľom skvalitniť informovanosť a rozšíriť
                       povedomie širokej verejnosti európskej politike a jej prínosoch pre SR

11.	Rozvoj a uplatňovanie verejnej diplomacie v podmienkach MZV SR

výstup:           1-dňová celoslovenská konferencia a vydanie zborníka z podujatia

cieľ:		informovať mimovládny sektor, VŠ, VÚC, širšiu i odbornú verejnosť
                       o tomto nástroji pôsobenia zahraničnej služby SR a posilniť súčinnosť
                       MZV SR s MVO a médiami



12.     Stredná Európa a krajiny Rady spolupráce v Zálive (GCC) v rámci iniciatívy
          Istanbulskej  spolupráce (ICI)

výstup:	analýza – publikácia v spolupráci s Centrom strategických štúdií a výskumu Spojených arabských emirátov - Emirates Center for Strategic Research (ECSSR), ktorý  je jedným z najuznávanejších a najkompetentnejších think-tankov v Perzskom zálive
cieľ:		interaktívna spolupráca slovenskej renomovanej inštitúcie strategických štúdií s Centrom strategických štúdií a výskumu Spojených arabských emirátov v rámci témy spoločného záujmu, ktorým je dlhodobá globálna a regionálna stabilita a bezpečnosť v širšom regióne Blízkeho východu.  Iniciatíva ICI je zameraná na urovnanie Izraelsko-palestínskeho konfliktu v širšom kontexte usporiadania vzťahov Sýria – Izrael, Libanon – Izrael

13.	Pomoc Ukrajine pri zvyšovaní informovanosti predstaviteľov novinárskej obce
            o NATO

výstup a cieľ:  stretnutia a workshopy pre slovenských a ukrajinských novinárov s cieľom
                        odovzdať ukrajinskej strane skúsenosti a priblížiť jej problematiku bezpečnosti
                        a NATO


14.      Zvýšenie úrovne informovanosti o NATO na Ukrajine – školenie pracovníkov
           Informačných centier NATO na Ukrajine

výstup:		pracovné stretnutia MVO z oboch štátov s cieľom prípravy osôb, ktoré budú schopné formovať verejnú mienku o NATO a sprostredkovať informácie pre občanov a záujemcov v jednotlivých regiónoch Ukrajiny, prednášky, workshopy
cieľ:		šíriť a zvýšiť informačné povedomie o NATO, jeho aktivitách, úlohách a takisto o pôsobení SR v Aliancii, prostredníctvom odovzdávania skúseností slovenských MVO ukrajinským partnerským organizáciám, vrátane akademickej obce. Malo by ísť o podpornú aktivitu pôsobenia SR na poste Kontaktného veľvyslanectva NATO v Kyjeve v r. 2008-2009



15.	Informačná kampaň o NATO pre učiteľov stredných a vysokých škôl na
           Ukrajine	

výstup a cieľ:    aktívnym informovaním a organizáciou edukačných podujatí umožniť
         		   učiteľom stredných a vysokých škôl získať základné informácie
       		   o fungovaní, politike a cieľoch Aliancie. Ďalším šírením takto získaných
        		   informácií medzi študentmi sa informácia o NATO dostane do povedomia
                          mladej generácie

16.     Zvyšovanie povedomia slovenskej verejnosti o pôsobení OS SR v operáciách
          a misiách medzinárodného krízového manažmentu

výstup:	široká škála aktivít verejnej diplomacie – TV dokument o pôsobení OS SR v Afganistane
cieľ:	zvýšiť záujem slovenskej verejnosti o záväzky vyplývajúce z členstva SR v NATO a EÚ. Dôležité je identifikovať ďalšie možné aktivity na podporu medzinárodnej spoluzodpovednosti SR v otázkach stability, bezpečnosti a rozvoja. Záujmom je zvýšiť podporu pre vysielanie príslušníkov OS SR do misií a operácií medzinárodného krízového manažmentu nielen v Afganistane, ale aj iných regiónoch sveta


17.     Zapojenie SR do civilno-rekonštrukčných aktivít v Afganistane 

výstup:		seminár, konferencia, workshop s cieľom hľadať možnosti zapojenia SR do civilno-rekonštrukčných aktivít v Afganistane
cieľ:		zvýšiť záujem mimovládnych a súkromných subjektov o civilno-rekonštrukčné  aktivity v Afganistane  v snahe SR rozvíjať komplexný prístup a civilné angažovanie sa Slovenskej republiky v krajine a zároveň identifikovať oblasti a kapacity slovenských subjektov prispievať k rozvoju a obnove Afganistanu v súlade s prioritnými oblasťami záujmu SR 


18.     Pozícia SR v novom bezpečnostnom prostredí

výstup	:	neperiodická publikácia


19.     Konferencia k 60. výročiu vzniku Organizácie severoatlantickej zmluvy

výstup:		konferencia, workshop, seminár
cieľ:		zvyšovať povedomie o NATO a upútať pozornosť bezpečnostnej komunity ako aj širšej verejnosti na 60. výročie vzniku NATO. Cieľová skupina: MVO, ústredné orgány štátnej správy, NRSR, akademická obec 


20.     Podujatie k zasadnutiu ministrov obrany v Bratislave

výstup:		konferencia, workshop, seminár
cieľ:		sprievodné podujatie k zasadnutiu ministrov obrany NATO v Bratislave


21.     Slovensko 5 rokov po vstupe do EÚ a NATO

výstup: 	brožúra (propagačný, informačný materiál)
cieľ:		zhodnotiť pôsobenie Slovenskej republiky po piatich rokoch členstva v NATO a priblížiť jej „success story“ slovenskej verejnosti


22.     Vzdelávanie mladých lídrov v oblasti bezpečnostnej politiky

výstup:		stretnutia, semináre, prednášky
cieľ:		pritiahnuť záujem mladej generácie o zahraničnú a bezpečnostnú politiku, budovať odborné kapacity a vychovávať expertova na danú problematiku


23.     Skúsenosti expertov SR z účasti na projektoch krízového manažmentu EÚ

výstup:	diskusia o poznatkoch za účasti expertov SR v misiách a operáciách krízového manažmentu EÚ
cieľ:		príspevok k systémovému riešeniu účasti SR v krízovom manažmente


24.     Chorvátsko a jeho prístupový proces do EÚ v kontexte možných dopadov na
          ostatné krajiny západného Balkánu

výstup:	publikačná brožúra v slovenskom a anglickom jazyku v rozsahu cca 30 strán v každej mutácií, formát A5


25.     Vypracovanie podkladov k príprave strategických dokumentov pre programové
          krajiny Slovak Aid (Country Strategy Paper) – Keňu, Afganistan a Srbsko

výstup:	štúdia – analýza
informácie:	v Strednodobej stratégii oficiálnej rozvojovej pomoci na roky 2009 – 2013 sú uvedené tri programové krajiny (Keňa, Afganistan, Srbsko), pre ktoré je potrebné vypracovať strategické dokumenty pre poskytovanie rozvojovej pomoci SR. Súčasťou dokumentov by malo byť aj zhodnotenie doterajšieho pôsobenia slovenských subjektov v danej krajine v rámci programu Slovak Aid, aj mimo neho, vzájomné politické a ekonomické kontakty medzi SR a partnerskou krajinou, krajanská komunita, informácie o študentoch, ktorí študovali na slovenských univerzitách a pod., zhodnotená celková situácia v krajine vo všetkých relevantných oblastiach, vyhodnotenie poskytovania rozvojovej pomoci zo strany donorov osobitne z krajín EÚ a možné oblasti zapojenia sa SR do rozvojových aktivít v danej krajine. Štúdia by mohla vychádzať, resp. porovnať stratégie pomoci využiteľné pre Slovak Aid. Materiál by mal byť podkladom pre stanovovanie zámerov SR v danej krajine na obdobie rokov 2009 – 2013
cieľ:		vypracovanie strategických dokumentov v súlade s novou strednodobou stratégiou  ODA SR (2009 - 2013)

26.     Zhodnotenie humanitárnej pomoci  SR s návrhmi na jej zefektívnenie

výstup:		štúdia
informácie:	vypracovanie štúdie ako podkladu na prípravu zmeny a doplnenia platného mechanizmu na poskytovanie humanitárnej pomoci, ktorý bol schválený vládou SR, zhodnotenie súčasnej situácie a hľadanie nových výziev, za účelom zefektívnenia v súčasnosti platného mechanizmu
cieľ:		zlepšenie systému platného mechanizmu poskytovania humanitárnej pomoci


27.     Vytvorenie podmienok v legislatívnej oblasti pre zapájanie dobrovoľníkov do
          aktivít Slovak Aid

výstup:		analýza
informácie:	snaha o zhodnotenie súčasnej situácie v slovenskej legislatíve; navrhnúť, ktoré oblasti je potrebné legislatívne riešiť (pracovné zmluvy, zdravotnícka starostlivosť, poistenie, sociálna starostlivosť atď.) a poskytnúť možnosť účasti dobrovoľníkov hlavne v preferovaných sektoroch – zdravotníctvo, školstvo, budovanie sociálnych štruktúr, finančníctvo – podpora malého podnikania atď., využitie skúseností a poznatkov MVO
cieľ:	vytvorenie legislatívnych podmienok pre aktívne zapájanie dobrovoľníkov do aktivít Slovak Aid


28.     Prepojenie slovenskej ODA, zahranično-politických priorít a hospodársko
          obchodných  záujmov SR

výstup:		štúdia – analýza
informácie:	analýza súčasného stavu poskytovania rozvojovej pomoci v kontexte hospodársko-obchodných záujmov SR a v súlade so zahranično-politickými prioritami SR, ich vzájomné prepojenie smerujúce k zefektívneniu poskytovania rozvojovej pomoci SR a jej zviditeľňovania  v recipientských krajinách, do úvahy brané skúsenosti aktívnych slovenských subjektov – podnikateľských subjektov a MVO a spolupráca s nimi
cieľ:	analýza súčasného stavu a možnosti zlepšovania prepojenia hospodársko-obchodných  záujmov SR a zahranično-politických priorít pri realizácii rozvojovej pomoci s cieľom výhľadu do budúcnosti


29.     Komunikačná stratégia Slovak Aid

výstup:		štúdia – analýza
informácie:	ODA sa stáva neustále rozšírenejšou verejnou diskusiou a občania SR majú záujem o informácie o poskytovaní rozvojovej pomoci slovenskými subjektami a dosiahnutých výsledkoch. Verejné povedomie však nie je stále dostatočné, k čomu by mohlo napomôcť práve vytvorenie určitej komunikačnej stratégie smerom k médiám a verejnosti
cieľ:	analýza súčasného stavu a možnosti zlepšovania v oblasti zvyšovania povedomia slovenskej verejnosti o problematike ODA

