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KTO SME
Inštitút pre aktívne občianstvo (IPAO) je
občianske združenie, ktoré sa venuje téme
aktívneho občianstva, vytváraniu nástrojov na
uplatňovanie aktívneho prístupu, občianskej
participácii, angažovanosti a dobrovoľníctvu
online aj offline, výchove a vzdelávaniu
k aktívnemu občianstvu a podpore diskusie
o dôležitosti konštruktívneho zapájania sa
do vecí verejných občanmi na Slovensku.
Po dlhšom období neformálnej spolupráce
jeho zakladajúcich členov bolo občianske
združenie oficiálne zaregistrované
Ministerstvom vnútra ku dňu 3. júla 2015.
Sme členom Platformy dobrovoľníckych
centier a organizácií.

VÍZIA IPAO
Byť „strážnym psom“ aktívneho občianstva,
poukazovať na prekážky, ktoré bránia
uplatňovaniu aktívneho občianskeho
prístupu či príklady jeho zneužitia, ale aj
informovať o úspechoch aktívnych občanov
a príkladoch dobrej praxe.
Budovať pozitívny imidž občianskej
angažovanosti a dobrovoľníctva a motivovať
ľudí k aktívnemu prístupu k lokálnym či
celospoločenským výzvam, pomáhať im
a podporovať ich.
Vychovávať deti a mladých ľudí
k proaktívnemu prístupu k veciam verejným.
Vytvárať praktické nástroje na uplatňovanie
aktívneho občianskeho prístupu.
Spolutvoriť návrhy relevantných politík
a predkladať ich relevantným orgánom.
Budovať verejne prístupnú banku vedomostí
a návodov ako meniť veci okolo seba
k lepšiemu.

TÍM IPAO
Zuzana Šottová

projekt YouCan! Network
a publikačná činnosť

Matej Uhlík

analytická činnosť,
spoluzakladateľ

Miroslav Kuzma

právne a ekonomické
záležitosti, spoluzakladateľ

Veronika Fajbíková

projekt YouCan! Network,
spoluzakladateľka

Jana Feherpataky-Kuzmová
výkonná riaditeľka,
iniciátorka a spoluzakladateľka

V roku 2015 nám pri budovaní základov stabilnej
organizácie a pri rozbiehaní nášho najväčšieho
projektu, YouCan! Network, mnoho úžasných ľudí
pomáhalo bez nároku na honorár alebo iba za
symbolickú sumu. Za návrh a tvorbu našej vizuálnej
identity ďakujeme Tomášovi a Viktorovi
Feherpatakyovcom, za komplexný návrh a tvorbu
vizuálnej identity projektu YouCan! Network vrátane
profesionálneho dizajn manuálu zas
Jane Mesiarikovej a Daši Kosztankovej z Dupla Creative.
Tiež ďakujeme Jakubovi Rezníčkovi za spoluprácu na
technickej stránke projektu YouCan! Network.

ĎAKUJEME!

Martin Michalík
PR a marketing

PROJEKTY IPAO

YouCan! Network (ďalej tiež „YCN!“) je portál
pre aktívnych občanov a organizácie
(mimovládne neziskové organizácie, školy,
firmy, samosprávu a štátnu správu, firmy aj
neformálne a komunitné skupiny a i.), ktoré sa
zaujímajú o dianie okolo seba a nie sú im
ľahostajné výzvy spoločnosti alebo svojej
komunity, práve naopak - chcú sa pričiniť
o pozitívnu zmenu. Naším cieľom je spojiť ľudí
venujúcich sa príbuzným témam
v rôznych sférach či žijúcich na rôznych
miestach Slovenska. Stáva sa, že mnohí ľudia
pracujú na podobných projektoch
bojujú s podobnými prekážkami súčasne
a navzájom pritom o sebe nevedia. Je tiež
určený pre tých, ktorí jednoducho majú voľný
čas, know-how a chuť nezištne pomôcť dobrej
myšlienke či projektu.

Pretože veríme, že spájať sa pre dobré veci má
väčší zmysel ako robiť ich samostatne,
používatelia si prostredníctvom neho budú
môcť pohodlne, rýchlo a jednoducho
vymieňať skúsenosti, navzájom komunikovať
a spolupracovať, inšpirovať sa a pomáhať si,
prípadne požiadať o radu, kdekoľvek na
Slovensku. Vítané sú všetky témy, ktoré sa
týkajú sveta okolo nás - komunitný rozvoj,
ľudské práva, ochrana prírody a zvierat,
občianska advokácia, práca
s deťmi a mládežou, verejná kontrola moci,
kultúra, šport a i. Registrácia na portáli a jeho
používanie by mali byť bezplatné.
Vývoj portálu YouCan! Network siaha ešte do
obdobia pred inštitucionalizáciou jeho
domovskej organizácie, kedy ako projektový
zámer postúpil po hodnotení odbornej
hodnotiacej komisie do finále inkubátora
ReŠtart Slovensko organizovaného Centrom
pre filantropiu. Na jar 2015 vznikol v rámci
ReŠtart Slovensko Hack Campu, ktorý sa konal
v dňoch 13.-15. marca 2015, jeho prototyp.
V období 2. polovice roku 2015 sme
pripravovali prvú a druhú verziu portálu, práce
na ktorej budú pokračovať aj v roku 2016, kedy
by mal byť portál plnohodnotne spustený do
prevádzky. Aj počas prípravy druhej verzie stále
poskytujeme bezplatné online poradenstvo
pre používateľov aktuálnej verzie portálu,
nakoľko sa zdá, že táto forma podpory má
vplyv na mieru angažovanosti jednotlivcov.

VZDELÁVACIE AKTIVITY A DISKUSIE
Diskusia so študentmi Fakulty
sociálnych a ekonomických vied UK

V spolupráci s Fakultou sociálnych
a ekonomických vied Univerzity
Komenského v Bratislave sme
organizovali diskusiu so študentmi
magisterského štúdia na tému
"Vizionári alebo blázni: Diskusia
o občianskom aktivizme". Hosťami
diskusie, ktorá sa konala 23. apríla 2015,
boli Samo Spáč z Transparency
International Slovensko, Matúš Čupka
zo Zelenej hliadky a Jana FeherpatakyKuzmová zo vznikajúceho Inštitútu pre
aktívne občianstvo. Cieľom diskusie
bolo predstaviť študentom úspešné
príklady občianskeho aktivizmu a jeho
nezastupiteľnú úlohu v občianskej
spoločnosti, ktorí tak mali zároveň
jedinečnú príležitosť diskutovať
s hosťami o ich praktických
skúsenostiach a radách, úspechoch
aj zlyhaniach.

Diskusia so študentmi
Filozofickej fakulty UK

V rámci propagácie myšlienky online
participácie, online aktivizmu a s ním
súvisiaceho projektu YouCan! Network
sme sa v spolupráci s Filozofickou
fakultou Univerzity Komenského
v Bratislave dňa 1. decembra 2015
zúčastnili debaty s poslucháčmi
magisterského štúdia. Diskutovali sme
so študentmi o prekážkach brániacich
občianskej angažovanosti, o ich
vlastných skúsenostiach s občianskym
aktivizmom v ľubovoľnom rozsahu,
o príkladoch dobrej praxe a užitočných
nástrojoch na jeho zefektívnenie.
Diskusia mala vďaka hosťujúcim
študentom zo zahraničia
medzinárodný rozmer a prebiehala
v anglickom jazyku.

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ IPAO
V druhej polovici roka 2015 sme sa tiež
venovali publikačnej a analytickej činnosti.
Interpretáciou reálnych životných príbehov
(napr. príbeh Matthieu Ricarda s názvom „Čo
sa stane, keď francúzsky biológ strávi 30 rokov
v Himalájach“) sme verejnosti prezentovali
spoločenskú hodnotu a reálny význam
altruizmu a občianskeho aktivizmu. Články sa
stretli s pozitívnou odozvou verejnosti a zasiahli
celkom takmer 2500 čitateľov.

ÚČASŤ ALEBO SPOLUPRÁCA
NA INÝCH PODUJATIACH
Trh dobrovoľníctva 2015

Dňa 3. októbra 2015 sme sa zúčastnili
podujatia na podporu dobrovoľníctva
organizovaného Bratislavským dobrovoľníckym
centrom, ktorého cieľom je na jednej strane
propagovať dobrovoľníctvo a aktívny občiansky
prístup a na druhej strane prepájať organizácie
s jednotlivcami, ktorí hľadajú príležitosť
občiansky sa angažovať. Na Trhu
dobrovoľníctva sme predovšetkým
prezentovali prvotnú verziu projektu YouCan!
Network, ktorý je ideálnym nástrojom na
online dobrovoľníctvo a vzdialenú spoluprácu,
zbierali sme podnety a názory od jeho
potenciálnych budúcich používateľov
a informovali ich o našej aktuálnej
a plánovanej činnosti.

HOSPODÁRENIE IPAO
PRÍJMY
z darov
z členských príspevkov
Príjmy celkom
zdaňovaná činnosť

1017,00
95,00
1112,00
0,00

VÝDAVKY
služby
prevádzková réžia
ostatné
Výdavky celkom
Rozdiel príjmov a výdavkov
Daň z príjmov

439,00
247,00
0,00
686,00
426,00
0,00

NAPÍSALI O IPAO
Zdravo fungujúca spoločnosť nevyhnutne potrebuje, aby sa občania
svojou troškou aktívne zapájali do správy vecí verejných. A takíto ľudia
aj naozaj medzi nami sú, no sú skôr výnimkou ako pravidlom. Verím,
že IPAO dokáže prispieť k tomu, aby aktívni občania roztrúsení po
celom Slovensku o sebe vedeli, aby si mohli pomôcť a ukázali ďalším,
že aj drobná aktivita vo verejnom priestore má zmysel a možno ňou
prispieť k veľkej zmene.“
Samo Spáč, Transparency International Slovensko, Katedra politológie FiF UK
„

Čo robí tím IPAO výnimočným je kombinácia troch vecí: zanietený
aktivistický mindset, reálne know-how na prinášanie konštruktívnych
riešení a racionálny manažérsky prístup. "
Zuzana Šottová, Slovak Professionals Abroad Program v LEAF
"

Teším sa, že máme na Slovensku IPAO aktivistov. :) Prajem Vám, aby
sa Vám darilo motivovať ľudí k novým nápadom a riešeniam, ako
meniť veci k lepšiemu.“
Alžbeta Frimmerová, Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií
„

Tvorcovia portálu YouCan! sú tvorivé baterky, ktoré človeku nielen
dodajú hnaciu silu k aktívnej činnosti, ale pomáhajú objavovať v sebe
nové schopnosti, ktorými si spoločne môžeme vylepšiť svet okolo
seba. V projektoch pre žiakov ZŠ sme vďaka nim zažili skvelé chvíle
radosti a užitočnej spolupráce.“
Gabriela Šurínová, ZŠ Jedľové Kostoľany
„
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