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VÝSLEDOK DOTAZNÍKOVÉHO PRIESKUMU MEDZI ÚČASTNÍKMI KONFERENCIE
NEZÁVISLÝ ŽIVOT 2021 – MÁME PLÁNY (?) OHĽADOM ĎALŠEJ SPOLUPRÁCE V
OBLASTI EUROFONDOV A PLÁNU OBNOVY A ODOLNOSTI.

Nadácia SOCIA spolu s partnermi, Radou pre
poradenstvo v sociálnej práci a Národnou radou
občanov so zdravotným postihnutím v SR, sme
zrealizovali 4. ročník konferencie Nezávislý život.
Hlavná časť panelu sa konala 16. júna 2021.
Témou po ťažkom roku pandémie boli plány.
Predstavili sme si hlavné plány, ktoré pre
Slovensko v najbližších rokoch majú pomôcť
vyčerpať spolu viac ako 18 miliárd eur.
Venovali sme sa najmä:
-

Plánu obnovy a odolnosti,
Partnerskej dohode pre politiku súdržnosti a operačnému programu Slovensko
Agenda 2030 a Európskej stratégii pre oblasť zdravotného postihnutia

Potrebujeme rozumieť plánom, aby sme vedeli kontrolovať, či sa plnia a prípadne navrhovať zmeny,
aby reálne pomohli pri napĺňaní Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím. Preto sme
vyzvali účastníkov, aby sa počas júla zapojili do krátkeho dotazníkového prieskumu ohľadom ďalšej
spolupráce s nadáciou SOCIA v oblasti eurofondov a plánu obnovy a odolnosti.
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VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO PRIESKUMU

Do prieskumu sa z celkového počtu účastníkov konferencie 16. júna zapojilo 35 respodentov.
Najviac ich bolo z Bratislavského samosprávneho kraja (40 %).

Respondenti podľa kraja, v ktorom pôsobia
Banskobystrický

5

Bratislavský

14

Košický

3

Nitriansky

4

Prešovský
Trenčiansky

2
1

Trnavský

3

Žilinský

3

Takmer polovicu (48,57 %) respondentov zaujímajú informácie o všetkých témach týkajúcich
politického cieľa Sociálnejšia Európa. Respondentov najviac zaujímajú špecificky informácie týkajúce
sa sociálnych služieb (42,86 %). Štvrtinu respondentov zaujímajú informácie týkajúce sa prístupnosti
a dostupnosti bývania, len o niečo menej otázka dlhodobej sociálno-zdravotnej starostlivosti (22,86
%) a inkluzívneho vzdelávania (20 %).
Z akej oblasti by ste chceli dostávať informácie ?
Týkajúce sa inkluzívneho vzdelávania

7

Týkajúce sa dlhodobej sociálno-zdravotnej
starostlivosti

8

Týkajúce sa sociálnych služieb

15

Týkajúce sa bývania

9

Všetky

17

iné

2
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60 % respondentov chce byť informovaných mailom ohľadom procesu prípravy a schvaľovanie
nového programového obdobia 2021-2027. Medzi respondentami sú aj odborní pracovníci verejnej
a štátnej správy (7 respondentov). Sme radi, že môžeme zdieľať informácie aj s nimi a zúčastňujú sa
našich stretnutí. Veľmi nás teší, že 40% sa chce aj aktívne zapojiť do pracovných skupín, prípadne
pripomienkovať návrhy, zasielať komentáre a podobne. Z tých 14 respondentov sú 11 zástupcovia
nejakej mimovládnej neziskovej organizácie a 3 sú fyzické osoby.
Akú formu spolupráce týkajúcej sa programového obdobia 2021 – 2027
preferujete ?

Chcem byť aktívne zapojená/ý v rámci
pracovných skupín

14

Chcem dostávať iba informácie emailom
21

Na koniec sme sa respondentov pýtali na skúsenosti s čerpaním eurofondov. Takúto skúsenosť malo
11 respondentov (31,43 %), avšak len 7 bolo mimovládnych neziskových organizácií (20 %). 14
respondentov upresnilo dôvod, pre ktoré nemajú skúsenosť s čerpaním eurofondov:
-

zložitá/ náročná administratíva
6 respondentov (42,86 %)
nedostatok personálnych kapacít 2
nová organizácia
2
zamietnutá žiadosť 2
mali iné zdroje
2
nejasný až netransparentný proces, nejasné a meniace sa pravidlá počas čerpania
neboli možnosti financovania, ktoré by boli šité na naše aktivity 1
nedostatok zdrojov na spolufinancovanie 1

3

2

