20 návrhov Fóra života do Programového vyhlásenia
Vlády SR na roky 2020-2024
A. Otvorené vládnutie
Navrhujeme vytvoriť nové poradné orgány vlády a zefektívniť prepojenie rád a výborov s poslancami
NR SR:
1. Radu Vlády SR pre rodinnú politiku a demografiu
2. do poradných orgánov Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú
rovnosť je potrebné doplniť Výbor pre slobodu náboženstva alebo presvedčenia a Výbor
pre ochranu ľudskej dôstojnosti
3. hľadať formy užšieho prepojenia rád a výborov, poradných orgánov vlády, na výbory a na
poslancov Národnej rady Slovenskej republiky

B. Služby vo verejnom záujme a sociálna ekonomika
Naše konkrétne návrhy do programového vyhlásenia vlády v dvoch oblastiach:
1) Oblasť služieb vo verejnom záujme (VZ):
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

legislatívne ukotviť služby vo verejnom záujme
sprístupniť a skvalitniť verejné služby
transformovať rozpočtové organizácie
odstrániť členenie na verejných a neverejných poskytovateľov
legislatívne ukotviť právnu formu súkromných a cirkevných škôl a školských zariadení
revidovať arbitrárnu, svojvoľnú cenotvorbuv zdravotníctve
zaviesť normatív pre poskytovateľov verejných služieb
rovnaké pravidlá pri vytváraní primeraných ziskov pre poskytovateľov služieb vo VZ
zaviesť a kontrolovať štandardy kvality
motivovať ľudípracovať v neziskovom sektore

2) Oblasť sociálnej ekonomiky a sociálneho podnikania:
●
●
●

posilniť existujúce ekonomické nástrojeregistrovaných sociálnych podnikov
propagovať tému sociálnej ekonomiky a sociálneho podnikania
uvoľniť byrokratické a zväzujúce podmienky, ktoré bránia rozvoju tohto sektora

C. Transparentnosť a kontrolný systém
Pre transparentné a otvorené vládnutie v štátnej správe a samospráve odporúčame:
1. podporiť a posilniť koncept „hodnoty za peniaze“
2. systematicky vzdelávať ľudí na výsledkovo orientované riadenie
3. do hospodárenia subjektov zaviesť mieru efektivity, ktorá:
− hľadá najvyššiu hodnotu (úžitok) pre svojich občanov, nie pre firmy
− obmedzí zdroje verejného plytvania založeného na nevedomosti, nezáujme a pasivite
− zavádza účinný systém hľadania najvyššej hodnoty za peniaze
− využíva ekonomické nástrojepre efektívne riadenie
4. zjednotiť základné informácie, transparentnosť a kontrolný systém pre všetky právnické osoby
Marcela Dobešová, predsedníčka Fóra života

