Návrhy tém na spracovanie projektov mimovládnych subjektov v rámci
dotačného programu MZV SR v r. 2010

1.

Zvýšenie úrovne informovanosti o NATO na Ukrajine – školenie pracovníkov
Informačných centier NATO na Ukrajine - OBEP

výstup:

pracovné stretnutia, prednášky, workshopy zástupcov MVO z oboch štátov
s cieľom pripraviť pracovníkov Informačných centier NATO na Ukrajine na
pozitívne formovanie verejnej mienky o NATO a sprostredkovať informácie
o NATO - jeho aktivitách, úlohách a o pôsobení SR v Aliancii - aj pre občanov
a záujemcov v jednotlivých regiónoch Ukrajiny

cieľ:

šíriť a zvyšovať informačné povedomie ukrajinskej verejnosti o NATO
prostredníctvom odovzdávania skúseností slovenských MVO ukrajinským
partnerským organizáciám, vrátane akademickej obce.

2.

Pomoc Ukrajine pri zvyšovaní informovanosti predstaviteľov novinárskej obce
o NATO- OBEP

výstup:

stretnutia a workshopy pre ukrajinských novinárov

cieľ:

priblížiť vybraným ukrajinským novinárom problematiku euro-atlantickej
bezpečnosti a NATO, odovzdať skúsenosti z formovania verejnej mienky
a verejnej diplomacie NATO

3.

Pomoc Ukrajine, Bielorusku a Moldavsku a ostatným partnerským krajinám
Východného partnerstva pri posilňovaní ich administratívnych kapacít- SZBP

výstup:

semináre a pobyty pre štátnu správu

cieľ:

zlepšiť kapacitu výkonu štátnej správy krajín Východného partnerstva
odovzdaním skúseností slovenských expertov

4.

Zintenzívnenie komunikácie medzi vládnym a nevládnym sektorom v krajinách
Východného partnerstva- SZBP

výstup:

semináre, workshopy, konferencie pre predstaviteľov štátnej správy
a nevládneho sektora

cieľ:

pomôcť rozvoju dialógu medzi vládnou a nevládnou sférou v partnerských
krajinách Východného partnerstva priblížením slovenskej skúsenosti

5.

Formovanie mladých politických lídrov v oblasti bezpečnostnej politiky- OBEP

výstup:

prednášky, semináre pre mladých poslancov a expertov politických strán

cieľ:

rozširovanie politického obzoru mladých politických lídrov a expertov
politických strán v oblasti bezpečnostnej politiky, zvýšenie záujmu mladej
generácie o zahraničnú a bezpečnostnú politiku.

6.

10 rokov UNSCR 1244/1999 – výsledky a perspektívy pre bezpečnosť a stabilitu
Kosova- OBEP

výstup:

štúdia, neperiodická publikácia

cieľ:

zhrnúť politickú históriu provincie Kosovo po rozpade bývalej Juhoslávie a
analyzovať jej možný vývoj vzhľadom na priority ZP SR a plánované
ukončenie pôsobenia OS SR v KFOR do konca r. 2010

7.

Slovenské bezpečnostné fórum 2010- OBEP

výstup:

ďalší ročník konferencie Slovenské bezpečnostné fórum

cieľ:

vytvoriť priestor pre nespolitizovanú diskusiu slovenskej bezpečnostnej
komunity o aktuálnych i perspektívnych bezpečnostných otázkach a prispieť
k udržaniu doterajšieho konsenzu

8.

Medzinárodná bezpečnostná konferencia- OBEP

výstup:

konferencia k aktuálnym otázkam globálnej bezpečnosti

cieľ:

vytvárať priestor pre diskusiu o otázkach transatlantickej a globálnej
bezpečnosti na území SR za účasti zahraničných aj domácich expertov na
bezpečnostnú politiku.

9.

Zvyšovanie povedomia slovenskej verejnosti o pôsobení OS SR v operáciách
a misiách medzinárodného krízového manažmentu s dôrazom na AfganistanOBEP

výstup:

široká škála aktivít verejnej diplomacie – prednášky, seminár, konferencia

cieľ:

zvýšiť informovanosť 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.

10.

Workshop k novej Strategickej koncepcii NATO- OBEP

výstup:
cieľ:

11.

workshop s cieľom diskutovať na národnej úrovni o NSK
vytvárať priestor na expertnú diskusiu o pripravovanej novej Strategickej
koncepcii na národnej úrovni a zapojenie slovenskej bezpečnostnej komunity
do prípravy národných pozícií k NSK.

Zvyšovanie informovanosti o aktuálnych otázkach bezpečnostnej politiky
s dôrazom na EÚ a NATO- OBEP

výstup:

prednášky, semináre

cieľ:

zvyšovanie povedomia širokej verejnosti o dopadoch prijatia nových
kľúčových dokumentov EÚ a NATO (Lisabonská zmluva, nová Strategická
koncepcia NATO) na bezpečnostnú politiku SR.

12.

Dopady prijatia kľúčových dokumentov EÚ a NATO na bezpečnostnú politiku
SR- OBEP

výstup:
13.

Zvýšenie povedomia občanov SR o podmienkach pri cestách do USA a Kanady využívanie bezvízového režimu, jeho výhody a nezneužívanie systému-5TEO

výstup:

14.

expertná neperiodická publikácia, analýza, štúdia

články v printových médiách – rozhovory v miestnych elektronických médiách
– články na základe nasledovnej špecifikácie: V informačných aktivitách,
vhodne konzultovaných aj so ZÚ USA a Kanady v SR, by mali byť
zohľadnené faktory ako spoplatnenie systému ESTA alebo zvýraznenie
podmienok, ktoré viedli k zavedeniu bezvízového režimu (úroveň ľudských
práv v SR, ekonomické podmienky a pod.).
Termín "kampane" - pred a počas letnej sezóny 2010 - apríl - júl 2010.

Zabezpečenie zvyšovania podpory laickej a odbornej verjnosti, médií, politických
reprezentantov a zákonodarného zboru o ODA SR-ORPO

výstup:

realizačný plán pre Komunikačnú stratégiu ODA SR

informácia:

ODA je dôležitou súčasťou zahraničnej politiky MZV. Slovenská republika je
donorským štátom a poskytuje pomoc rozvojovým krajinám. Základná analýza
stavu v oblasti komunikácie s verejnosťou je rozpracovaná v štúdii
Komunikačná stratégia ODA SR. Pre realizáciu komunikačnej stratégie je
potrebné rozpracovať akčné kroky s konkrétnymi návrhmi aktivít pre
zabezpečenie zvyšovania podpory laickej a odbornej verejnosti, médií,
politických reprezentantov ako aj zákonodarného zboru o ODA SR.

cieľ :

15.

systematický realizačný plán pre komunikačnú stratégiu SR pre roky 2011 2013
Stratégia pre Globálne rozvojové vzdelávanie-ORPO

informácia :

rozvojové vzdelávanie je dôležitým nástrojom pre pochopenie problémov
súvisiacich s rozvojovou pomocou a jej podporou v spoločnosti. Slovenská
republika je relatívne novým donorským štátom. Globálne rozvojové problémy
nie sú verejnosti dostatočne známe a je potrebné na širšiu verejnosť cielene
systematicky pôsobiť, začleniť témy aj do vzdelávacích inštitúcií na Slovensku.

cieľ:

pripraviť strategický dokument Rozvojové vzdelávanie pre roky 2010-2015
v súčinnosti s Komunikačnou stratégiou.

výstup:

stratégia pre Rozvojové vzdelávanie SR na roky 2010-2015

16.

Komunikácia výsledkov činnosti MZV SR na regionálnej úrovni-OVDI

výstup:

Séria diskusných podujatí s verejnosťou na tému zahraničnej politiky SR

cieľ:

návrh a realizácia účinného mechanizmu zameraného na zlepšovanie
komunikácie cieľov a výsledkov zahraničnej politiky SR v regiónoch SR za
účasti regionálnych mienkotvorcov, médiálnych multiplikátorov, odbornej aj
širokej verejnosti a zástupcov MZV SR.

17.

E-diskusia o hodnotových základoch jednotnej prezentácie SR v zahraničí
spojená s jej propagáciou a analýzou výsledkov-OVDI

výstup:

rozprúdenie
online
diskusie
v dvoch
častiach,
zameranej
na
identifikáciu základných hodnôt, o ktoré by sa opierala prezentácia SR
v zahraničí:
1: návrh a spracovanie hodnôt, o ktoré by sa mala prezentácia Slovenska
opierať
2: diskusia k spracovanému návrhu vybraných hodnôt, vrátane analýzy
výsledkov.

cieľ:

zapojenie širokej verejnosti do procesu definovania hodnôt, ktorými by sa malo
Slovensko prezentovať a zistenie preferencií, s ktorými by sa verejnosť
stotožnila.

18.

Komunikácia cieľov ZP SR smerom
mienkotvorných zahraničných médií-OVDI

do

zahraničia

prostredníctvom

výstup:

sprostredkovanie stretnutia zástupcov zahraničných médií s najvyššími
predstaviteľmi MZV SR

cieľ:

získať pozornosť zahraničných médií a prostredníctvom nich informovať
zahraničnú verejnosť o zahranično - politických prioritách SR a konkrétnych
formách angažovanosti Slovenska v medzinárodnej politike a spolupráce MZV
SR s MVO.

19.

Predsedníctvo SR vo V4-OVDI

výstup:

podujatie pre zástupcov národných a pan-regionálnych médií, zamerané na
zintenzívnenie spolupráce v oblasti informovanosti verejnosti o dianí v regióne
V4, symbolicky konané v Košiciach, Európskom hlavnom meste kultúry pre
rok 2013, spojené s diskusiou o prioritách slovenského predsedníctva vo V4

cieľ:

vytvorenie účinného mechanizmu pravidelného informovania o dianí
v regióne V4

20.

Rozvoj a uplatňovanie verejnej diplomacie v podmienkach MZV SR-OVDI

výstup:

1-dňová celoslovenská konferencia a vydanie zborníka z podujatia

cieľ:

podpora ďalšieho rozvoja domáceho vektora rezortnej verejnej diplomacie
MZV SR pokračovaním etablovaného dialógu s MVO, odbornou verejnosťou,
akademickým sektorom a médiami, s cieľom dosiahnuť vyššiu informovanosť
slovenskej verejnosti o zahraničnopolitických prioritách SR.

21.

Aktuálne otázky medzinárodného práva - MEPO

výstup:

neperiodická publikácia

cieľ:

analýza aktuálnych problémov v oblasti medzinárodného práva

22.

Školenie pre slovenských volebných pozorovateľov a záujemcov o volebné
pozorovateľské misie-OĽPR

výstup :

pilotné jednodňové školenie pre cca 20 účastníkov (miesto konania: Slovensko)

cieľ:

zorganizovanie školenia pre slovenských volebných pozorovateľov a
záujemcov o volebné pozorovateľské misie, poskytnutie informácií o
inštitucionálnom zabezpečení misií a možnostiach slovenských pozorovateľov,
oboznámenie so základmi volebného pozorovateľstva (medzinárodnými
štandardmi volebného práva, pozorovateľskými technikami vrátane
evaluačných, ako aj potrebou implementácie záverov)

23.

Témy EÚ na stredných školách-OVZI

výstup:

analýza pokrytia európskych tém v učebných osnovách, učebniciach a ďalších
učebných pomôckach na stredných školách v SR vrátane konkrétnych
odporúčaní. (Napr. do ktorých predmetov by mali byť zaradené európske témy,
identifikovať témy zaujímavé a prínosné pre študentov)

cieľ:

analyzovať podiel európskych tém v učebných osnovách na stredných školách
v SR a predložiť odporúčania s cieľom zvýšiť informovanosť mladých ľudí
a posilniť u nich aspekt euroobčianstva.

24.

Inštitucionálne záležitosti – analýza implementácie Lisabonskej zmluvy, nových
personálnych postov a vytvárania Európskej služby pre vonkajšiu činnosť OVZI

výstup:

analýza v rozsahu cca 100 normostrán v náklade 1000 ks, v druhej polovici r.
2010.

cieľ:

analyzovať proces implementácie Lisabonskej zmluvy v strednodobom
a dlhodobom horizonte z hľadiska SR a fungovanie nových inštitúcií
a personálnych postov v EÚ s cieľom prehĺbiť diskusiu v SR o európskych
témach a rozšíriť povedomie verejnosti o európskej politike.

25.

Vyšehradský región –2TEO

výstup:

štúdia, analýza tejto témy z hľadiska regionálnej politiky EÚ a perspektívy
posilňovania cezhraničnej/regionálnej spolupráce vyšehradských krajín do
budúcnosti. Max. 40-50 normostrán

cieľ:

V rámci rozvoja makroregionálnych stratégií Európskej únie bola prijatá
stratégia pre oblasť Baltského mora a v súčasnosti sa pripravuje návrh stratégie
EÚ pre Dunajský región. Slovenská strana iniciovala diskusiu o presadzovaní
Vyšehradského/stredoeurópskeho regiónu v rámci expertných rokovaní
zástupov MZV krajín V4. Zámerom je detailnejšie a komplexnejšie posúdenie
danej témy z hľadiska obsahu, charakteristiky a znakov, zamerania,
identifikácie oblastí spolupráce a smerov pilotných projektov s prihliadnutím
na pravidlá EÚ/EK v oblasti regionálnej politiky.

26.

Konvent/platforma mimovládnych organizácií (MVO) V4–2TEO

výstup:

analýza, návrh koncepcie založenia a rámec činnosti takejto vyšehradskej
platformy mimovládnych organizácií. Rozsah 30 normostrán

cieľ:

zámerom je posilňovanie občianskej dimenzie vyšehradskej spolupráce
prostredníctvom vytvorenia nového neformálneho nástroja platformy MVO
krajín V4, ktorý by vyvíjal aktivity a činnosť pod patronátom

a prostredníctvom Medzinárodného vyšehradského fondu. Spôsob a formy
aktivít by boli identifikované podľa aktuálnych kľúčových priorít a potrieb V4.
Svojou činnosťou by platforma mohla poskytovať nové námety, rady
a podporu aktivitám vlád/MZV v rozvoji vyšehradskej spolupráce a zároveň by
prispievala k celkovému obohacovaniu vyšehradskej spolupráce, vrátane
zintenzívnenia komunikácie a súčinnosti MVO štátov V4 s MVF pri realizácii
jeho aktivít a projektov vnútrovyšehradských i mimo oblasť V4 napr. vo
vzťahu k západnému Balkánu i Východnému partnerstvu.
27.

Odovzdávanie diplomatických skúseností SR z hľadania riešenia cyperského
bikomunitného dialógu medzi gréckocyperskou a tureckocyperskou komunitou –
1TEO

výstup:

kompletný program, obsahujúci praktickú metodiku, databázu expertov
a twinningové formy spolupráce s partnermi, vychádzajúci okrem iného aj
z mimoriadneho stretnutia G/C a T/C lídrov v Bratislave v máji 2009

cieľ:

dominujúcim momentom vo vzťahoch Slovenskej a Cyperskej republiky je
významná úloha SR v procese hľadania riešenia cyperského problému. Keďže
slovenská diplomacia je uznávaným sprostredkovateľom tzv. bikomunitného
dialógu medzi lídrami a predstaviteľmi politických strán gréckocyperskej
a tureckocyperskej komunity, cieľom projektu je odovzdávanie skúseností
MZV SR iným subjektom na vládnej, mimovládnej ale aj odbornej úrovni
z tohto procesu. Dlhodobým cieľom projektu má byť pomoc vyriešiť
v budúcnosti túto otázku v prospech všetkých jej aktérov. Keďže Slovensko je
v tomto dlhoročnom spore vnímané ako nestranný a profesionálny
sprostredkovateľ, bude si týmto projektom svoju pozíciu naďalej upevňovať.

28.

Migrácia a rozvoj (analýza možností posilnenia koherencie rozvojovej politiky SR
s prioritami migračnej politiky-PEÚ2

informácia:

V minulosti boli migrácia a rozvoj chápané ako dve vzájomné oddelené oblasti,
resp. politiky. Toto vnímanie sa za posledné desaťročie výrazne zmenilo a dnes
je ich previazanosť všeobecne uznávaná. EÚ sa snaží podporovať súčinnosť
medzi migráciou a rozvojom tak, aby migrácia bola pozitívnym faktorom
rozvoja. Vzájomná previazanosť medzi migráciou a rozvojom je jednou z troch
základných oblastí migračnej politiky.
Dňa 4.3.2009 vláda SR schválila strednodobú stratégiu oficiálnej rozvojovej
pomoci SR na roky 2009-2013. Jedným z troch základných pravidiel
poskytovania rozvojovej pomoci, ku ktorým sa SR v stratégii explicitne hlási,
je koherencia v prospech rozvoja, t.j. posilnenie koherencie rozvojovej politiky
SR s prioritami zahraničnej, bezpečnostnej, ekonomickej ako aj migračnej
politiky SR.
V súčasnosti je snahou MZV SR identifikovať konkrétne spôsoby, ako
uvedený cieľ naplniť. Analýza na vyššie uvedenú tému doposiaľ absentuje
a môže byť užitočným podnetom pre ďalší postup v danej oblasti.

výstup:

29.

Analýza možností zapojenia SR do aktivít v rámci Aliancie civilizácií - OSNO

výstup:
cieľ:

30.

analýza v rozsahu cca 50 strán
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.

Možnosti posilnenia spolupráce EÚ – OSN v oblasti reformy bezpečnostného
sektora - OSNO

výstup:
cieľ:

kompletný program, obsahujúci praktickú metodiku, databázu expertov
a twinningové formy spolupráce s partnermi, vychádzajúci okrem iného aj
z mimoriadneho stretnutia G/C a T/C lídrov v Bratislave v máji 2009.

odborná štúdia v rozsahu cca 30 až 50 strán s jej následnou prezentáciou vo
forme odborného seminára a prípadného vydania štúdie a výstupov zo
seminárov vo forme zborníka
možnosti ďalšieho posilnenia spolupráce EÚ – OSN v oblasti krízového
manažmentu, prevencie konfliktov a budovania mieru s dôrazom na komplex
otázok spadajúcich do problematiky reformy bezpečnostného sektora (SSR)
v jej širšom ponímaní a pokračovania konkrétnej angažovanosti SR v tejto
oblasti vrátane prípadných možností konkrétneho využitia transformačných
skúseností.

