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Čo je sociálny kapitál (SK)Čo je sociálny kapitál (SK)

siete, normy, hodnoty podporujúce siete, normy, hodnoty podporujúce 
kooperáciu kooperáciu 

medziľudské a inštitucionálne vzťahy, ktoré medziľudské a inštitucionálne vzťahy, ktoré 
držia spoločnosť pohromade. držia spoločnosť pohromade. 

(voľne podľa OECD)(voľne podľa OECD)



Tvorba SK ako kľúčová hodnota Tvorba SK ako kľúčová hodnota 

twinningovej spoluprácetwinningovej spolupráce

aleboalebo

...ve dvou se to lépe táhne......ve dvou se to lépe táhne...

pojem twin/twinnig pojem twin/twinnig –– spolupráca dvojicespolupráca dvojice

zapojenie do partnerstva je hodnotou a prináša benefitzapojenie do partnerstva je hodnotou a prináša benefit

zaoberá sa zaoberá sa procesomprocesom tvorbytvorby



Výňatok z Hodnotiacej správy EKVýňatok z Hodnotiacej správy EK

„...evidentne úzke pracovné vzťahy medzi „...evidentne úzke pracovné vzťahy medzi 

slovenskými a českými twinningovými partnermi slovenskými a českými twinningovými partnermi 

viedli k tomu, že v rámci implementácie projektu viedli k tomu, že v rámci implementácie projektu 

boli všetky aktivity účinne riadené a boli všetky aktivity účinne riadené a 

vykonávané...“vykonávané...“

(Interim Evaluation, EK, 18.7.2007)(Interim Evaluation, EK, 18.7.2007)



Čo pomáha tvorbe SKČo pomáha tvorbe SK

spoločný záujem a potrebaspoločný záujem a potreba

zdieľanie spoločných hodnôt/noriemzdieľanie spoločných hodnôt/noriem

ak účastníci rozumejú svojim úlohám a kompetenciámak účastníci rozumejú svojim úlohám a kompetenciám

komunikácia a potrebné informáciekomunikácia a potrebné informácie

schopnosť identifikovať alternatívne riešeniaschopnosť identifikovať alternatívne riešenia

hľadanie spoločného riešeniahľadanie spoločného riešenia



Inštitúty tvorby SK twinningového Inštitúty tvorby SK twinningového 

projektuprojektu

RTARTARTARTA

RTA, PL, PM, riadiaci výbor

tematické skupiny STE, 

pracovná skupina

workshop

evaluácia

konferencia



Čo sa nám dariloČo sa nám darilo

„„ľahšie“ľahšie“

rozumieť potreberozumieť potrebe (prečo je téma dôležitá)(prečo je téma dôležitá)

zdieľať vzájomnú skúsenosťzdieľať vzájomnú skúsenosť (základ pre hodnoty a   (základ pre hodnoty a   

normy)normy)

identifikovať alternatívne riešeniaidentifikovať alternatívne riešenia

hľadať spoločne zdieľané riešeniahľadať spoločne zdieľané riešenia

vzájomne sa inšpirovaťvzájomne sa inšpirovať (napr. nové metódy práce)(napr. nové metódy práce)

rešpektovať definované podmienky prácerešpektovať definované podmienky práce

(procedúry, formálne postupy, termíny)(procedúry, formálne postupy, termíny)

......



Čo žiadalo Čo žiadalo väčšiuväčšiu námahunámahu

spoločné zdieľanie potrebyspoločné zdieľanie potreby

jasnosť úloh a kompetenciíjasnosť úloh a kompetencií

včasné a úplne informácievčasné a úplne informácie

vzájomná koordinácia postupovvzájomná koordinácia postupov

......

?



Napriek tomu...Napriek tomu...

... Sociálny kapitál vzniká tam, kde sa ľudia ... Sociálny kapitál vzniká tam, kde sa ľudia 

majú možnosť niečo naučiť majú možnosť niečo naučiť 

+ aj poučiť sa ...+ aj poučiť sa ...



Čomu sme porozumeli

vlastnému potenciálu a vlastnému potenciálu a 

rezervámrezervám

budúcej pozícii a budúcej pozícii a 

šanciamšanciam

očakávaniam od inýchočakávaniam od iných



Ďakujem za spoluprácu a želám 

veľa úspechov


