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1. NESE – otvorená sieť evaluačných spoločností v Európe  

 
NESE je otvorená, nezávislá a samosprávna sieť evaluačných spoločností a združení v 

Európe. Poskytuje priestor na diskusiu, výmenu informácií a propaguje kvalitu evaluácií. Členmi NESE 
sú neziskové organizácie zamerané na verejné záujmy. Členstvo je otvorené pre všetky právne, alebo 
formálne evaluačné združenia a spoločnosti bez štátnych a komerčných záujmov1. Členovia 
spolupracujú na báze dobrovoľnosti aby Na dosiahnutí spoločne definovaných cieľov spolupracujú 
členovia dobrovoľne.  
 
 
2. Ciele NESE – evaluácia v Európe  
 

NESE podporuje kvalitu a nezávislosť evaluácií. Poskytuje platformu na spoluprácu 
evaluačných združení a spoločností v Európe. Snaží sa podporovať výmenu poznatkov a 
osvedčených postupov  a podporovať evaluačnú profesionalitu.  
 

NESE sa zameriava na posilnenie kapacity združených evaluačných spoločností s cieľom 
rozvíjať nezávislú prax. Poskytuje priestor evaluačným spoločnostiam na poučenie sa a vzájomnú 
podporu s cieľom presadzovania dobrej evaluačnej praxe v jednotlivých krajinách. NESE tiež 
podporuje zakladanie a rozvoj nových evaluačných spoločností zameraných na rozvoj samosprávnych 
štruktúr, poskytovanie hodnôt pre svojich členov,  organizovanie konferencií a iných podujatí 
prispievajúcich k evaluačnej profesionalite.  
 

Členovia NESE podporujú misiu NESE v svojich národných spoločnostiach. NESE podporuje 
činnosti svojich členov v realizácii ich národného rámca v kontexte misie NESE. 
 

NESE podporuje komunikáciu v oblasti evaluácie a jej podmienok medzi svojimi členmi a s 
európskymi inštitúciami zapojených do evaluácie. Podporuje výmenu informácií o profesionálnom 
vzdelávaní, o vývoji evaluácie v jednotlivých krajinách a evaluačnej praxi, a rozširuje diskusie 
o kľúčových evaluačných otázkach z európskej perspektívy.  
 
 
3. Organizácia a štruktúra NESE  
 

NESE je koordinovaná jednou evaluačnou spoločnosťou zo siete v spolupráci s Európskou 
evaluačnou spoločnosťou (EES). Koordinátor sa mení každé dva roky. EES poskytuje internetovú  
prezentáciu NESE, vrátane informácií o účastníkoch a činnosti:  
(http://www.europeanevaluation.org/community/nese.htm).  
 

S cieľom podporiť transparentnosť, zvyšovanie kvality a výmenu poznatkov NESE organizuje 
výročné zasadnutia, podporuje spoluprácu a uľahčuje systematickú výmenu informácií medzi svojimi 
členmi.  
 

                                                             
1 Združenie nie je pod kontrolou, ani nie je priamo závislé či riadené, orgánom štátnej správy. Pokiaľ ide o komerčnú 
nezávislosť, združenie nie je aktívne v marketingu obchodných záujmov svojich členov (ak také existujú) ani nepodporuje 
samotné združenie  ako komerčnú jednotku na účely verejného obstarávania.  
 



Každý druhý rok sa budú stretnutia NESE uskutočňovať v rámci konferencie EES. Medzitým, bude 
stretnutie NESE organizovať evaluačná spoločnosť práve koordinujúca sieť spolu s EES.  


