MEMORANDUM
o vzniku neformálnej platformy EUROPA PLUS (AmbEDK)
v rámci projektu Platforma ambasádorov a ambasádoriek
európskej demokratickej kultúry
uzavreté podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „memorandum“)
I.
Základné ustanovenia
1. Signatári tohto memoranda zakladajú platformu s názvom EUROPA PLUS a stávajú sa
zakladajúcimi členmi platformy.
2. Platforma EUROPA PLUS je nezávislá, neformálna otvorená platforma združujúca
mimovládne neziskové organizácie alebo nezávislé neformálne občianske iniciatívy, ktoré sa
venujú posilneniu európskej demokratickej kultúry a občianskej participácie, a to
najmä niektorou z nasledujúcich foriem (spoločenské ciele platformy):
•

podporou vzdelávania k európskym hodnotám a demokracii,

•

rozvojom praktických zručností potrebných k životu v demokratickej spoločnosti
a demokratickom právnom štáte,

•

kultiváciou postojov a hodnôt mladej generácie zameraných na rešpekt k ľudskej
dôstojnosti a k princípom tolerancie, solidarity a spravodlivosti,

•

tréningom a zdokonaľovaním kritického a kontextuálneho myslenia,

•

prispievaním k zvyšovaniu kvality súvisiacich verejných politík.

3. EUROPA PLUS je neformálna platforma, ktorá vzniká v rámci projektu Platforma
ambasádorov a ambasádoriek európskej demokratickej kultúry (ďalej „AmbEDK“),
podporeného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu
Efektívna verejná správa a realizovaného v rokoch 2018 – 2020. Realizátormi projektu sú
Academia Istropolitana Nova, o. z. (ďalej „AINova“) a Helsinský výbor pre ľudské práva na
Slovensku, o. z. (ďalej „HVS“).
4. Platforma EUROPA PLUS nadväzuje vo svojej činnosti na sieť subjektov, škôl, expertov a
expertiek, učiteľov a učiteliek, študentov a študentiek budovanej najmä počas programu
Ambasádorských škôl Európskeho parlamentu (stredné školy v SR, 2017-2019).
5. Východiskovými strategickými a koncepčnými dokumentmi tvoriacimi hodnotový základ
činnosti platformy je Zmluva o Európskej únii, Charta základných práv EÚ, Odporúčanie
Rady EÚ a Európskeho parlamentu (2018/C 189/01) o kľúčových kompetenciách pre
celoživotné vzdelávanie, Odporúčanie Rady EÚ z 22. mája 2018 o presadzovaní spoločných
hodnôt, inkluzívneho vzdelávania a európskeho rozmeru výučby (2018/C
195/01) a ďalšie relevantné dokumenty.
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II.
Členstvo v platforme
1. Členskou organizáciou platformy sa môže stať každá registrovaná mimovládna nezisková
organizácia alebo neformálna nezávislá občianska iniciatíva, ktorej činnosť spadá do portfólia
uvedeného v tomto memorande, a ktorá súhlasí s cieľmi v ňom obsiahnutými a zároveň s
cieľmi obsiahnutými v uvedených medzinárodných dokumentoch a koná v ich duchu a v
súlade s nimi. Členstvo v platforme neobmedzuje autonómnosť, samostatnosť a subjektivitu
jej jednotlivých členov.
2. Pridruženými členmi či členkami platformy sa môžu stať aj fyzické osoby, ktoré súhlasia
s cieľmi platformy a sú pripravené tieto ciele podporiť vhodnou formou.
3. Členské organizácie platformy spája:

4.

5.

•

spoločný záujem o úspešnú realizáciu projektu Platforma ambasádorov
a ambasádoriek európskej demokratickej kultúry (AmbEDK),

•

podporujú účel projektu definovaný nasledovne: Zvyšovať kompetenčnú výbavu
mladých ľudí o verejných politikách a o význame zapájania sa do ich tvorby. Posilniť
ich kapacity participovať na tvorbe demokratických verejných politík na miestnej,
regionálnej, celoštátnej a medzinárodnej úrovni. Vybudovať celoštátnu platformu
ambasádorov a ambasádoriek európskej demokratickej kultúry. Naštartovať
udržateľné pôsobenie platformy v stredoškolskom prostredí. Posilniť komplementárnu
seniorskú platformu ambasádorov a ambasádoriek – učiteľov a učiteliek, ktorí sa
zapájajú do programov demokratického a európskeho vzdelávania.

Členské organizácie, členky a členov platformy EUROPA PLUS spájajú nasledovné vnútorné
ciele (predmet a záväzky memoranda):
•

vzájomná výmena relevantných informácií a vzájomné konzultácie vo vecných
oblastiach, ktoré sú obsiahnuté v tomto memorande;

•

vzájomné prizývanie sa na vybrané aktivity organizované jednotlivými členskými
organizáciami platformy s prípadnou ponukou aktívnej alebo pasívnej účasti;

•

reprezentácia cieľov platformy, napríklad prostredníctvom vystúpení na rôznych
tematicky orientovaných podujatiach, alebo zapájaním sa do medzinárodných
a nadnárodných projektov, sietí a iniciatív;

•

strany tohto memoranda sa budú tiež vzájomne propagovať a to najmä prezentáciou
profilu partnerov na svojich vlastných informačných plochách a na informačných
plochách projektu AmbEDK.

Platformu EUROPA PLUS (zriadenie a prevádzka informačných plôch, organizácia
stretnutí platformy respektíve spoločných aktivít, zabezpečovanie vzájomnej komunikácie
a výmeny informácií a nevyhnutné materiálne zázemie platformy) zabezpečuje Academia
Istropolitana Nova (koordinátor platformy). V prípade potreby koordinátora platformy
zastupuje Helsinský výbor pre ľudské práva na Slovensku.
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III.
Záverečné ustanovenia
1.

Toto memorandum nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu najmenej piatimi
subjektmi (mimovládnymi neziskovými organizáciami alebo nezávislými občianskymi
iniciatívami) súhlasiacimi s jeho textom (zakladajúci členovia platformy).

2.

Toto memorandum sa uzatvára na obdobie realizácie projektu AmbEDK a jeho následnej
udržateľnosti.

3.

Nový subjekt sa stáva členom platformy po vyjadrení súhlasu všetkých členov platformy a
podpisom listiny o pristúpení k memorandu, ktorou sa zaväzuje dodržiavať ciele platformy
a plniť záväzky člena platformy podľa tohto memoranda. Listinu o pristúpení podpisuje nový
člen v troch vyhotoveniach, pričom dve vyhotovenia zostávajú evidované u realizátorov
projektu AmbEDK (t.j. jedno vyhotovenie evidované v AINove a jedno v HVS).

4.

Členovia platformy uzatvárajú toto memorandum dobrovoľne, na základe svojej slobodnej
vôle, s vedomím si záväzkov, ktoré tým na seba preberajú a vyhlasujú, že sú pripravení ich
riadne a včas plniť.

5.

Ak si niektorý člen želá z platformy vystúpiť, upovedomí o tom koordinátora platformy.
Koordinátor informuje o tejto skutočnosti všetkých členov platformy.

6.

Členovia platformy sa zaväzujú vzájomne si písomne oznamovať akékoľvek zmeny
v kontaktných údajoch ako aj v kontaktných osobách do 10 pracovných dní odo dňa, kedy táto
zmena nastala.

7.

Toto memorandum je možné meniť a dopĺňať na základe vzostupne číslovaných dodatkov
v písomnej forme, na základe súhlasu všetkých subjektov, ktoré sú členmi platformy v danom
čase.

8.

Toto memorandum je vyhotovené v počte rovnopisov rovnajúcom sa počtu zakladajúcich
členov platformy, pričom každý zo zakladajúcich členov platformy prevezme jedno
vyhotovenie memoranda.
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