
Ambrela – Platforma rozvojových organizácií v rámci projektu „Vysielanie MVO na školenia,
konferencie a ďalšie vzdelávacie podujatia v zahraničí“ financovaného z prostriedkov SlovakAid
ponúka možnosť:

PODPORIŤ ÚČASŤ približne 6 zástupcov/kýň MVO na DOMÁCOM PODUJATÍ alebo formou
online účasti na MEDZINÁRODNOM PODUJATÍ PODĽA VLASTNÉHO VÝBERU (školenie,

workshop, seminár, konferencia, ...) a to príspevkom v priemernej výške 500 EUR/podujatie.

Aktivita projektu je zameraná na vysielanie zástupcov/kýň (6) rozvojových MVO na školenia,
semináre, workshopy alebo výmenu skúseností do iných, skúsenejších MVO a na iné podujatia s
cieľom zvyšovania ich expertízy a takýmto spôsobom zvyšovania kapacít celých organizácií.
Aktuálne, vzhľadom na pandemickú situáciu, bude možné podporiť ONLINE ako aj OFFLINE ÚČASŤ
NA TAKÝCHTO ZAHRANIČNÝCH PODUJATIACH alebo DOMÁCICH PODUJATIACH.

Informácie pre záujemcov:

1) Záujemca/kyňa vyplní online Formulár pre záujemcov/kyne o školenie / seminár / workshop
2) Vo formulári záujemca/kyňa vyplní kontaktné údaje, uvedie vybraté podujatie, ktorého by sa

chcel/a zúčastniť, formu a miesto účasti.
3) Výber predbežných účastníkov/čiek sa bude konať podľa nasledovného kľúča:

a) Žiadosti sa posúdia s ohľadom na
a. relevantnosť školenia pre oblasť pôsobenia účastníka a členskej organizácie (S

ktorou oblasťou pôsobenia Vašej organizácie alebo každodennej práce
v organizácii podujatie súvisí?)

b. motiváciu (Aká je Vaša motivácia zúčastniť sa podujatia?)
b) V prípade viacerých podobných žiadostí rôznych žiadateľov, môže byť vzaté do úvahy

pravidlo „Prvý príde/prvý berie“ - záujemci/kyne budú posudzovaní podľa dátumu (času)
zaslania formuláru

c) V prípade viacerých žiadateľov z jednej organizácie, sa vyšle najskôr jeden (prvá prijatá
žiadosť) a až v prípade, že by neboli žiadni záujemcovia/kyne, bude vyslaný ďalší, aby
mali rovnakú možnosť všetky  MVO

d) Vybraté žiadosti budeme spájať s finančne dostupnými tréningovými možnosťami
s ohľadom na požiadavky žiadateľov

e) S vybratým/tou účastníkom/čkou bude podpísaná zmluva o spolupráci a náhrade
výdavkov

f) Prednostne odporúčame účasť na nasledovných typoch školení/workshopov: projektový
manažment, finančný manažment, vedenie ľudí a HR, advokácia, komunikácia s
beneficientmi/komunikačné techniky, PR/medializácia, fundraising.

4) Priemerná výška 500 EUR/osoba/podujatie slúži na úhradu nasledovných nákladov: preprava,
strava, ubytovanie, účastnícke a registračné poplatky.

5) Môže ísť o podujatie v období do 30.11.2022.
6) Možnosť poslať žiadosť bude otvorená do stredy 28.09. 2022.

https://forms.gle/mBxeLfFVFJ8kiBXv6


7) S vybratým/tou účastníkom/čkou bude podpísaná zmluva o spolupráci a náhrade výdavkov a po
uskutočnení účasti na podujatí účastník/účastníčka doručí poskytovateľovi vyplnený formulár
k vyúčtovaniu výdavkov spolu s originálmi dokladov a správou z podujatia

Viac informácií poskytneme na dominika.gablikova@ambrela.org, v kópii na
daniel.kaba@ambrela.org, alebo tel. č. 0907 235 511.

mailto:intern1@ambrela.org

