Milé kolegyne a kolegovia!
Pred rokom vyšla dlho očakávaná výzva OP EVS, ktorú sme využili s cieľom posilniť inštitucionálny
rozvoj neziskového sektora. Centrum poradenstva a vzdelávania n.o. bolo úspešné s projektom
Ekonomické nástroje efektívneho riadenia neziskových organizácií, ktorého hlavnou aktivitou je
„Zapojenie sociálnych a ekonomických partnerov z verejného a súkromného sektora do prípravy,
implementácie a hodnotenia procesov ekonomiky a finančného riadenia všeobecno-prospešných
služieb“.Účelom projektu je inštitucionálna a ekonomická stabilita a profesionalita riadenia MNO.
Ponúkame vám možnosť zapojiť sa do implementácie projektu, z ktorého benefity môžete mať vy a
organizácie združené vo vašej platforme a to tromi formami:
A. Využitie bezplatnej služby
1. prístupu k informačnému portálu, na ktorom budú zjednotené informácie pre MNO v oblasti
účtovníctva, zdaňovania, ľudských zdrojov, viaczdrojového financovania a manažmentu
neziskových organizácií,
2. diskusné fórum a on line poradenstvo v predmetných oblastiach verejno-prospešnej činnosti
MNO,
3. účasti na vzdelávacích programoch, workshopoch v každom regióne Slovenska a záverečnej
konferencie,
4. prístup k ekonomickým nástrojom riadenia MNO zameraných na (1) manažment, (2) ľudské
zdroje, (2) kvalitu poskytovaných služieb a (4) ekonomiku, finančný manažment
B. Činnosť odborníkov a expertov za odmenu
Ďalej platformy môžu participovať v oblasti združovania expertov a odborníkov, ktorých prácu vieme
odmeniť formou dohody o vykonanej práce. Práca expertov a odborníkov a bude týkať rôznych
činností z oblasti manažmentu, z ekonomiky a vecne príslušnej oblasti







sociálnych služieb (verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb),
školstva (súkromné a cirkevné školy a školské zariadenia, šport, práca s deťmi
a mládežou),
vedy, výskumu, vzdelávania (vysoké školy, celoživotné vzdelávanie),
zdravotníctva,
kultúry,
ochrany životného prostredia, ľudských práv a slobôd (ľudsko-právne organizácie,
watchdogové mimovládne organizácie),

Obsahová náplň práce sa bude týkať:
1. činnosti člena odbornej skupiny pre vecnú problematiku náplne riadenia všeobecnoprospešnej služby s využitím existujúcich analytických, metodických, procesných materiálov a
postupov vrátane konzultačnej činnosti a spracovania odborných podkladov, resp.
školiteľskej činnosti v predmetnej oblasti,
2. činnosť experta v predmetnej oblasti –analytik, metodik samostatne vykonávajúci analytickú
činnosť, návrh systémov a metodík, spracovávajúci odborné podkladové materiály
a koncepcie,
3. činnosť kvalifikovaného experta v predmetnej oblasti - kvalifikovanýexpert analytik, metodik
samostatne vykonávajúci analytickú činnosť, návrh systémov a metodík, spracovávajúci
odborné podkladové materiály a koncepcie.

Predmetné oblasti odborníkov a expertov:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Sociálne služby (verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb)
Školstvo (súkromné a cirkevné školy a školské zariadenia, šport, deti a mládež)
Veda, výskum, vzdelávanie (vysoké školy, celoživotné vzdelávanie)
Zdravotníctvo
Kultúra
Environmentálne, ľudsko-právne a watchdogové mimovládne organizácie
Účtovníctvo
Dane priame a nepriame
Ľudské zdroje (pracovno-právne vzťahy, mzdy, personalistika, dobrovoľníctvo, mandatári,...)
Viaczdrojové financovanie (z vlastnej činnosti, z dotácií, príspevkov a darov, z podnikania,
z ekonomickej činnosti) a finančný manažment
11. Verejné financie (transfery, dotácie a príspevky) – rozpočtové pravidlá štátnej správy,
samosprávy, kontrolný systém, verejné obstarávanie a pod.
12. Strategický a projektový manažment
C. Práca v rezortnej pracovnej skupine s preplatením nákladov súvisiacich s činnosťou v pracovnej
skupine
Možnosť zapojenia sa do rezortnej pracovnej skupiny, ktorá bude v spolupráci s odborníkmi
a expertami zbierať, identifikovať a navrhovať ekonomické nástroje riadenia.
Rezortné pracovné skupiny zamerané na:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sociálne služby a zdravotná starostlivosť
Súkromné a cirkevné školy a školské zariadenia, práca s deťmi a mládežou, šport
Vysoké školy, celoživotné vzdelávanie
Kultúra, verejno-prospešná činnosť cirkevných organizácií
Environmentálne, ľudsko-právne a watchdogové mimovládne organizácie, platformy
Ekonomika a právo MNO

Podmienkou spolupráce je podpísané Memorandumo spolupráci pri realizovaní Projektuuzavreté
podľa §51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov medzi CPV n.o.
ako prijímateľom/partnerom a spolupracujúcim subjektom.
V prípade záujmu vás žiadam o spätnú väzbu, o ktoré spôsoby spolupráce máte záujem.
Kontaktujte manažérku projektu Ing. Dagmar Hoghovú mailom hoghova@sluzbymvo.sk
V prípade nejasností a doplňujúcich otázok môžete kontaktovať aj telefonicky:
Ing. Dagmar Hoghová (manažérka projektu)0917 350 156
Ing. Magdaléna Veselská, PhD. (finančná manažérka) 0904 713 335
Som presvedčená, že naša spolupráca prispeje k profesionalizácií činnosti MNO, kde aj ekonomickými
nástrojmi budeme môcť transparentne obhájiť dobré meno neziskového sektora.
S pozdravom

RNDr. Ing. Marcela Dobešová, garantka projektu, členka Komory MNO

