ÚVODNÍ SLOVO
Otevřená společnost, o. p. s. v roce 2004 navázala na změny ve své programové struktuře,
které byly zahájeny v roce předchozím. Programová struktura společnosti zahrnuje tři hlavní
oblasti, v rámci nichž jsou rozvíjeny jednotlivé
projekty a formováno partnerství. Jsou to právní
programy, programy prosazující rovné příležitosti a program zaměřený na podporu umění
a kultury.
Otevřené společnosti se v roce 2004 podařilo
dosáhnout řady úspěchů a já bych ráda uvedla
alespoň některé z nich:
Program ProCulture byl v roce 2004 pověřen
Ministerstvem kultury ČR koordinací prací na
zpracování koncepce rozvoje umění a kultury.
ProCulture na tomto úkolu spolupracuje s Divadelním ústavem. ProCulture připravil první verzi
koncepce, zahájil a koordinuje rozsáhlou diskuzi
k tomuto materiálu, které se účastní především
odborníci z jednotlivých oblastí umění. Práce
na přípravě koncepce budou pokračovat v roce
2005.
Otevřená společnost připravila komplexní projekt, zaměřený na problematiku rovných příležitostí žen a mužů na pracovním trhu Prolomit vlny
a získala na jeho realizaci prostředky z programu
Iniciativy Společenství EQUAL. Realizace tříletého projektu započne v roce 2005.
Slovensko-český ženský nadační fond (Slovak-Czech Women's Fund), kterému Otevřená
společnost poskytla počáteční zázemí, se podle
stanoveného scénáře osamostatnil a úspěšně
získává ﬁnanční prostředky, které dále rozděluje
na posílení ženských organizací v obou zemích.
V roce 2004 poskytla Otevřená společnost
zázemí a podporu také nově vzniklé koalici neziskových organizací FORINT, působících v oblasti

boje se sociálním vyloučením. Podobně jako
v případě Slovensko-českého ženského fondu,
počítáme s tím, že se FORINT v budoucnu zcela
osamostatní.
V roce 2004 dále pokračovala práce na dlouhodobých programech společnosti a ráda bych
zmínila dva z nich: program Právo na informace,
sledující uplatňování práva na informace (na
základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném
přístupu k informacím) a program Zavádění
prvků Community Policing do praxe v Policii ČR.
V rámci prvního z nich společnost nadále provozuje vysoce navštěvované webové stránky www.
otevrete.cz a připravila nové doplněné vydání příručky pro občany o svobodném přístupu k informacím a otevřenosti veřejné správy „Dalších 106
odpovědí na vaše dotazy (s rozsudky)“. Druhý
zmíněný program zaměřený na zavádění prvků
Community Policing do praxe v Policii ČR, jehož
cílem je vyzkoušet ve dvou pilotních lokalitách
některé vybrané metody policejní práce založené
na spolupráci s veřejností na místní úrovni a následně je zavést do policejního vzdělávání a praxe,
úspěšně navázal důležitou spolupráci s odborem
prevence kriminality a dalšími útvary Policie ČR.
Mé poděkování za dobře odvedenou práci patří
nejen kolegyním a kolegům – zaměstnancům
Otevřené společnosti, ale také všem spolupracujícím organizacím a jednotlivcům, kteří nám
pomáhali realizovat cíle, které si společnost pro
rok 2004 stanovila. Nebyly malé a jejich splnění
vytvořilo dobrý předpoklad pro činnost společnosti v dalších letech.
Marie Kopecká, předsedkyně správní rady

PROGRAMOVÉ OBLASTI A PROJEKTY
OTEVŘENÉ SPOLEČNOSTI V ROCE 2004
k

VĚCI VEŘEJNÉ A ÚČAST OBČANŮ

Právo na informace – Otevřete
Realizace: zahájen v lednu 2000
Zaměření: prosazování práva na přístup k informacím a podpora
občanské participace na správě věcí veřejných
Community Policing
Realizace: zahájen v červenci 2003
Zaměření: zavádění inovativních prvků spolupráce policie a komunity
k

KULTURNÍ POLITIKA

Centrum ProCulture
Realizace: zahájen v dubnu 2003
Zaměření: analytické, koncepční a informační centrum v oblasti kulturní politiky
k

SOCIÁLNÍ POLITIKA

Fórum pro integraci – FORINT
Realizace: zahájen v červnu 2004
Zaměření: vytváření nových strategií pro boj se sociálním vyloučením
k

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI ŽEN A MUŽŮ

Gender ve škole
Realizace: zahájen v prosinci 2002
Zaměření: zavádění konceptu gender do vzdělávání
Rovné příležitosti – Stínová zpráva
Realizace: zahájen v říjnu 2004
Zaměření: zpracování nových přístupů pro prezentaci tématu genderové rovnosti
Rovné příležitosti – Odměňování ve školství
Realizace: zahájen v březnu 2004
Zaměření: analýza odměňování pracovníků a pracovnic ve školství
Rovné příležitosti – Monitorovací zpráva
Realizace: zahájen v dubnu 2004
Zaměření: zpracování monitorovací zprávy o stavu
rovných příležitostí žen a mužů v ČR
Nadační fond Slovak-Czech Women's Fund
Realizace: listopad 2003–duben 2004
Zaměření: založení mezinárodního nadačního fondu pro podporu projektů
zaměřených na genderovou problematiku

KDO JSME

Motto
„Otevřená společnost může existovat jedině
tehdy, jste-li ochotni za ni bojovat.“
(Karl Popper)

k

k Mise
Otevřená společnost, obecně prospěšná společnost přispívá ke konsolidaci občanské společnosti
v České republice rozvojem a prosazováním
principů a politik založených na kultuře práva
a právního státu, demokratické formě správy
státu a ochraně lidských práv.

Otevřená společnost realizuje programy a projekty v oblastech, které souvisí s budováním rozvinuté občanské společnosti. V těchto oblastech
prosazujeme principy demokracie a právního
státu, zavádíme nové přístupy a fungujeme jako
programová laboratoř, poskytujeme prostor
novým iniciativám, kombinujícím příklady dobré
praxe spolu s jejich prosazováním do systému.
Působíme jako zdroj informací, analýz a know-how.
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OTEVŘETE

PROJEKTY V ROCE 2004
SVOBODA PROJEVU

Otevřete je dlouhodobý projekt, kterým si Otevřená společnost klade za úkol
podporovat utváření otevřenosti veřejné správy. Konkrétně se Otevřená společnost
zaměřuje na tyto cíle:
k

Podporovat občany ve schopnosti účinně se uplatnit ve veřejných záležitostech,
a to zejména:
— uplatněním práva na informace,
— schopností zapojit se do rozhodování veřejné správy,
— kultivováním oblasti otevřenosti rozhodování (požadovat např. aby byly
k disposici obsažné záznamy o důležitých rozhodnutích)
— schopností bránit neoprávněnému omezování práva šířit informace.

(RESP. PRÁVO INFORMOVAT)
Na webové stránky do příslušné rubriky byly zařazovány články o významných případech zásahů
do práva šířit informace. Bylo zařazeno čtrnáct
kauz, ukazujících nejasnosti okolo svobody šířit
informace, tři studie (např. disertační práce
P. Molka) a informace o základech právní úpravy
v USA a Švédsku.

PODPORA OTEVŘENOSTI VEŘEJNÉ SPRÁVY
k

Cílem je prohloubit motivaci k uplatnění práv:
—
—
—
—
—
—
—

k

konzultacemi,
databází proběhlých kauz a situací,
zpřístupněním soudních rozsudků,
upozorňováním na problémy,
srovnáním se zahraničím,
odborným poradenstvím a
morální oporou pro takovéto posílení občanského sektoru.

Projekt se dále věnuje svobodě projevu (resp. právu informovat)
a zaměřuje se zejména na:
— ochranu osob, které poskytly informace z úřadů (tzv. „whistle-blowers“),
zejména ochranu před nezákonnými interními akty organizací omezujícími
právo zaměstnanců informovat,
— konkretizaci pojmu svobody projevu či svobody tisku v jednotlivých kauzách
a studiích,
— zneužití některých verbálních trestních činů k zastrašování novinářů,
— interní předpisy úřadů a organizací překračující rámec právního řádu,
— cenzuru a jednostranné informace v periodikách veřejných úřadů,
— překlady odpovídajících zahraničních norem,
— shromažďování příkladů porušování tohoto práva.

Zlatý erb
V rámci projektu jsme provedli šetření dvaceti
předložených webových stránek měst a obcí
z hlediska zákonných povinností pro soutěž Zlatý
erb (http://zlatyerb.obce.cz).
Informační obsažnost webů
Byl zahájen rozsáhlý průzkum (hodnotící tabulka,
zpracování metodiky šetření, zkušební průzkumy, zaškolení hodnotitelky, průzkum čtyřiceti
webových stránek, analýza dat, názorné grafy
a prezentace (www.otevrete.cz).
Soutěž OTEVŘENO x ZAVŘENO
Proběhl 2. ročník soutěže o největšího přítele
a nepřítele informací – OTEVŘENO x ZAVŘENO.
Mezi hodnotiteli byly významné osobnosti, např.
J. Šolc (předseda Etického fóra ČR), A. Krnáčová
(ředitelka Transparency International ČR),
L. Špaček (bývalý mluvčí presidenta ČR).
Zvítězilo město Přerov, nejhůře dopadl stavební
odbor Magistrátu hl.m.Prahy. Anketa měla velký
ohlas jak mezi oceněnými, tak u médií.

j Předání hlavní ceny soutěže OTEVŘENO x ZAVŘENO –

smaltované tabule udělené vítěznému úřadu
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k

PORADNA, KONZULTACE
A PRÁVNÍ PODPORA

Konzultace
Otevřená společnost poskytla řadu telefonických, písemných a osobních konzultací v případech sporů o informace a oponentní posudky.
Koordinátor projektu Oldřich Kužílek poskytuje
„první pomoc“ novinářům na mobilním telefonu.
Například konzultace redaktorům TV NOVA
Novotnému a Tunovi vedla až k vítězství v soudním sporu s MV ČR o poskytnutí informace v září
2004, což bylo rozsáhle medializováno. Celkem
bylo poskytnuto přes 50 takových konzultací.
Publikace
Otevřená společnost
vydala novou rozsáhlou
a podrobnou uživatelskou brožuru nazvanou
„Dalších 106 odpovědí
na vaše dotazy“. Autory
publikace jsou Jindřiška
Prokopová a Oldřich
Kužílek. Publikace navazuje
na první brožuru tohoto
typu vydanou v roce 2001, je vybavena zejména
klíčovými citacemi zásadních rozsudků sebraných
v letech 2001–2004. Náklad je 2000 výtisků.
Distribuce proběhla v síti knihoven, ústředním
úřadům, na vyžádání zájemcům; publikace je
přeložena též do angličtiny (www.otevrete.cz).

k

PODPORA V PRÁVNÍCH, ZEJMÉNA V SOUDNÍCH SPORECH

Projekt podpořil podání 9 žalob a jedné kasační stížnosti u Nejvyššího správního
soudu.
k

INTERPRETACE PRÁVNÍ PROBLEMATIKY, ROZSUDKY

Získáno, naskenováno a umístěno na web 28 nových rozsudků a jeden přehledný
materiál shrnující závěry některých rozsudků. Rozsudky byly doplněny stručnými
resumé a zavedením klíčových slov.
k

NOVELIZACE ZÁKONA O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

Oldřich Kužílek konzultoval s Ministerstvem informatiky přípravu novelizace zákona
č. 106/99 Sb. Podařilo se odrazit snahu státní správy o prodloužení lhůty pro poskytování informací. Pravděpodobně dojde k mírnému rozšíření okruhu povinných
osob, změně opatření proti nečinnosti, odstranění extrémů při úhradě nákladů
a další.
k

INTERNETOVÉ STRÁNKY WWW.OTEVRETE.CZ

Vedle poradny bylo na webové stránky umístěno více než 100 nových článků.
k

SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI NEVLÁDNÍMI ORGANIZACEMI

Spolupráce s Transparency International ČR (Koalice za utajování v demokratických
mezích), sdružením Oživení, Freedom of Information Advocates Network, Prístup
k informáciám/Changenet.sk
kk

ZNÁZORNĚNÍ NĚKTERÝCH ÚSPĚCHŮ PROJEKTU OTEVŘETE

Média
Graf znázorňuje počet mediálních výstupů, ve kterých byl interpretován projekt či
jeho výsledky. V průběhu 2004 byl projekt zmíněn celkem 77krát v médiích.
POČET MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ
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Návštěvnost webových stránek
Návštěvnost webových stránek vzrostla oproti roku 2003 na dvojnásobek a má trvale
vzestupnou tendenci. Vývoj ukazuje graf, z technických důvodů dostupný od května.
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Poradna
Počet dotazů i návštěv v Poradně vzrostl na trojnásobek. Jednotlivé odpovědi vyhledalo
celkem 35 140 návštěvníků, tedy lze uvést, že bylo individuálně poskytnuto 35 000 rad,
analýz či informací (v roce 2003: 13 063). Průměrně připadá v roce 2004 na jeden dotaz
234 návštěvníků.
Počet položených dotazů, počet návštěv uživatelů webu v Poradně a průměrný počet
návštěv připadajících na jeden dotaz ukazuje tabulka a graf.
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COMMUNITY POLICING
V projektu Zavádění prvků community policing
do praxe Policie ČR chce Otevřená společnost,
o. p. s. ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR
a Policií ČR testovat ve dvou pilotních lokalitách –
OO PČR Tišnov a OO PČR Zruč nad Sázavou –
vybrané metody a způsob organizace policejní
práce. Ty by měly posílit roli Policie ČR na místní
úrovni, vést k vytváření situační prevence a aktivnímu přístupu v každodenní policejní praxi založené na spolupráci s veřejností na místní úrovni.
Projekt je jedním z prvních pokusů představit státnímu i neziskovému sektoru v ČR téma community policing. Cílem projektu je, aby community
policing bylo uznáno vedením resortu vnitra jako
plnohodnotná součást policejní práce. Oproti
původnímu předpokladu značného důrazu na
spolupráci se zahraničními partnery a důsledného
přenosu zahraničního know-how, který měla policie přijmout a sama prosazovat, se však ukázala
jako užitečnější cesta dlouhodobě konzultovat již
existující plány rozvoje fungování PČR a snažit se
průběžně navrhovat změny vedoucí k naplnění
praxe community policing. V pilotních lokalitách
se namísto původně plánovaných krátkodobých investic ve formě školení a studijních cest
ukazuje jako nejdůležitější dlouhodobá asistence,
umožňující alespoň částečně nahradit systémové
nedostatky policejního řízení a organizace práce.

Community policing [komju:nity poli:sing] je pojem, zastřešující často velmi různé
postupy práce policie, jejichž společným rysem je aktivní komunikace s veřejností.
Výsledky spolupráce se mohou projevit jak v oblasti prevence kriminality, tak ve zvýšení
efektivity každodenní policejní práce při zajišťování veřejného pořádku a bezpečnosti.
Důvodem pro úvahy o community policing byla, překvapivě, reakce na „přílišnou“
profesionalizaci policejní činnosti. Policie sice pracovala dobře, ale na něčem jiném,
než občané cítili jako největší problém. V důsledku toho bylo veřejné mínění často
nespokojeno s prací policie, i když ta byla dle svých měřítek profesionální.

PROJEKT V ROCE 2004
Po úvodních jednáních vzali projekt svým podpisem na vědomí představitelé
Ministerstva vnitra i Policie ČR. Další činnost se odehrávala na několika úrovních:
spolupráce s policií a samosprávami v pilotních lokalitách, konzultační a prezentační
aktivity na centrální úrovni a spolupráce se zahraničím.
V březnu byly zprovozněny internetové stránky projektu na adrese http://osf.cz/coop.
Mimo jiné je na nich k nalezení právní analýza „Možnosti a hranice vzájemné spolupráce občanů a institucí s Policií ČR, včetně možnosti participace na výkonu povinností obcí a policie“, kterou pro potřeby projektu vypracovala Liga lidských práv, neboť
neexistoval dokument shrnující obecný legislativní rámec vztahu Policie ČR, územní
samosprávy (včetně městských a obecních policií) a občana.

PRŮZKUM
Na přelomu května a června proběhl v obou pilotních lokalitách průzkum pocitu
bezpečí a ochoty občanů k účasti na prevenci kriminality. Záměrem průzkumů bylo
seznámit se s problémy, s nimiž se místní obyvatelé potýkají, ještě před zahájením
práce v lokalitách, zjistit postoje občanů vůči policii a jejich ochotu být policii partnery
při plnění preventivních úkolů. Průzkum měl rovněž přiblížit míru viktimizace a hlášené
kriminality v dané lokalitě, obavy a požadavky lokální veřejnosti na policii a poskytnout
tak obvodním oddělením Policie ČR více informací o problémech lokality. V neposlední
řadě měl rovněž nastínit, jak by policie mohla sama v budoucnu nenákladně získávat
informace, důležité pro prevenci kriminality a místně zaměřenou policejní práci.
V průzkumech odpovídalo celkem 474 respondentů, návratnost se v obou případech
pohybovala okolo 60 procent. Hlavními pozitivními závěry pro myšlenku community
policing je zjištění, že obyvatelé Tišnova i Zručska vnímají prevenci kriminality jako
úkol, jehož řešení by nemělo být pouze v rukou policistů, ale na kterém by se měl podílet v podstatě každý, koho se kriminalita byť jen potenciálně dotýká. Těžiště policejní
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l V položce nezávazná komunikace tento kontakt pouze ve třech případech inicioval policista.

Zdroj: Projekt CP – Zručsko 2004 (Otevřená společnost, o. p. s.)

práce vidí právě v preventivních aktivitách – dá se tedy říci, že existuje společenská
poptávka po proměně policie z represivní, na zločince zaměřené reaktivní složky
v proaktivní, otevřenou a komunikativní složku, podílející se na veřejném životě.
Z průzkumu však rovněž vyplynulo, že k tomuto cíli má policie zatím velmi daleko –
občané v podstatě neznají jiný, než kriminogenní kontakt s policisty (viz graf).

PRÁCE V PILOTNÍCH LOKALITÁCH
Po několikaměsíčním procesu hledání a jednání s Ministerstvem vnitra, policií a příslušnými městskými úřady byly do projektu zařazeny lokality Obvodních oddělení
PČR Tišnov a Zruč nad Sázavou. Během března a dubna 2004 absolvovali oba
projektoví koordinátoři několikadenní stáž na relevantních útvarech PČR (základní
útvary, pořádková policie, dopravní policie, operační středisko). V polovině června
proběhly v obou lokalitách semináře „CAPRA“, na kterých prezentovali školitelé
Kanadské královské jízdní policie svůj model spolupráce policistů s dalšími institucemi a občany. Oba semináře se staly východiskem pro část projektu věnovanou
spolupráci místních Obvodních oddělení PČR s obcemi.
V Tišnově vybrali účastníci semináře jako problematické téma vandalství mládeže
a zejména problém graﬃti. Od června se uskutečnilo téměř deset setkání zástupců
obce, škol, neziskových organizací a PČR. Řešení konkrétních problémů se dočkalo
pouze průběžných výsledků, vzájemná jednání však přinesla mnoho „vedlejších
produktů“ ve formě zlepšené spolupráce jednotlivých odborů města s policií a méně
formální a rychlejší komunikace mezi policií a dalšími institucemi. Druhou rovinou
bylo zaměření na samotnou organizaci práce policie na lokální úrovni. Vedoucí
OO PČR Tišnov se zapojil velmi aktivně a zpracoval vlastní projekt do Resortního
programu prevence kriminality „Policie v kontaktu“, který vychází ze zásad community policing. Projekt, který v prosinci v grantovém řízení MVČR uspěl, byl ucelenou
snahou přiblížit práci policie lidem v lokalitě, ve které působí (například působení

l Informace o projektu v místním tisku.

(Brněnský deník Rovnost, 28. 12. 2004)
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„územních inspektorů“, program dlouhodobé
spolupráce se školami a lokálními médii, místní
internetové stránky PČR na stránkách města).
V souladu s cíli projektu byla i tato aktivita snahou
o redeﬁnici pojmu „prevence kriminality“ v ČR tak,
aby ta část ﬁnancí, které MVČR na prevenci kriminality v rámci PČR uvolňuje, nalezla uplatnění
v lokálně plánovaných aktivitách cílené situační
prevence a spolupráce s občany.
Ve Zruči bylo jako problém, okolo nějž se měla
setkávat na semináři CAPRA vzniklá skupina
(složená vedle policistů ze zastupitelů obcí
v zručském regionu), zvoleno vykrádání rekreačních chat, kterých je na Zručsku téměř 1000 a na
trestné činnosti se podílí největším dílem. V rámci
celého regionu se využívání CAPRA ukázalo jako
ne zcela vyhovující – přispěla k získání mnoha
užitečných informací, ale pro práci v terénu se
zdá být vhodnější zaměřit práci jednotlivých
policistů na konkrétní, nejvíce postižené lokality.
Naší snahou je zde proto nalézt cesty, jak pro
tento cíl využít získané informace. Prvním testem
bylo říjnové setkání s obyvateli jedné krádežemi
silně postižené chatové kolonie, která naznačila,
že obyvatelé chatových osad zřejmě jsou ochotni
s PČR spolupracovat (pokud za nimi policisté
přijdou…). V těchto setkáních budeme pokračovat i na jaře 2005 – ovšem již za podpory územně
odpovědných policistů.

KONZULTAČNÍ A PREZENTAČNÍ AKTIVITY
V září proběhl workshop za účasti policistů a pracovníků MVČR, jehož cílem bylo ověřit
v diskusi s lidmi z praxe plán „českého modelu community policing“. Výsledky diskuse
byly využity jak při doplnění „modelu“, tak při přípravě pilotního testování praxe community policing v pilotních lokalitách. Workshop v této podobě by se měl stát pravidelným
nástrojem pro získání zpětné vazby od policistů a pro ujištění, že se projektové aktivity
ubírají žádoucím směrem.
V listopadu byla ve spolupráci s MVČR a Kanadskou královskou jízdní policií (RCMP)
zorganizována konference „Stav zavádění community policing v ČR“. Akce se zúčastnili
zástupci PČR od obvodních oddělení po Policejní prezídium, zástupci všech relevantních
odborů MVČR, představitelé samospráv a zástupci RCMP. Konference se sice uskutečnila
u příležitosti ukončení kanadského projektu CAPRA, byla však také prvním formálním
setkáním všech, kdo se v České republice teorií a praxí community policing zabývají.

l Účastníci listopadové konference „Stav zavádění community policing v ČR“

SPOLUPRÁCE SE ZAHRANIČÍM
V březnu se vedoucí projektu účastnil jako zástupce ČR „putovního“ semináře Evropské
policejní akademie CEPOL po projektech community policing v Belgii, Lucembursku,
Německu a Nizozemí s názvem „Community policing in practice, learning from European
experience by bussing around“. Více než 40 policistů a civilních pracovníků z oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku z celé Evropy při ní bylo seznámeno s 5 projekty community policing v uvedených zemích. Na následných workshopech poté projekty srovnávali
se zkušenostmi ze svých zemí a diskutovali o možnostech rozvoje tohoto typu policejní
práce v Evropě.

l Setkání policistů s chataři, říjen 2004
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V září se koordinátor projektu účastnil jako jeden ze dvou zástupců ČR studijní cesty do
Kanady organizované RCMP. Obsah jednání a prezentací se týkal policejního vzdělávání
a ukázal, jak nesnadné je prosadit změnu stylu policejní práce a myšlení i s plnou podporou nejvyššího managementu. Získané materiály mohou být využity zejména v závěrečné
části projektu, která se bude týkat zavádění community policing do policejního školství.
Školitelé RCMP také průběžně konzultovali průběh projektu až do závěru svého působení v ČR v listopadu 2004.

k

Subjekty aktivně zapojené do projektu

Ministerstvo vnitra
Odbor bezpečnostní politiky, Odbor prevence kriminality, Odbor vzdělávání
Policie ČR
Policejní prezídium, Okresní ředitelství Brno-venkov, Okresní ředitelství Kutná Hora,
Obvodní oddělení Tišnov, Obvodní oddělení Zruč nad Sázavou

Samospráva
města Tišnov a Zruč nad Sázavou, obce Dolní
Pohled, Kácov, Chabeřice, Řendějov, Horka II,
Slavošov, Pertoltice a Vlastějov1ice.
Kanadská královská jízdní policie

HODNOCENÍ
Počáteční inspirace ze zahraničí byla důležitá pro rámcové formulování cílů
a možností, které community policing přináší. Během studia zahraničních materiálů
a dvou studijních cest jsme dospěli k závěru, že je zapotřebí budovat lokální variantu pojetí community policing, nikoliv aplikovat model převzatý ze zahraničí. Jsme
přesvědčeni, že česká policie a další instituce disponují dostatečným know-how pro
konkrétní postupy využívané i v zahraničí. Jejich rámec je dokonce součástí dokumentů vymezujících organizaci práce PČR (například v článku o obchůzkové službě
v Závazném pokynu policejního prezidenta č. 120/2002). Pro potřeby projektu
jsme proto omezili pojem community policing pouze na výkon pořádkové služby
policie a soustředili jsme se na to, aby co možná nejvíce navazoval na současnou
policejní praxi a plánované aktivity resortu vnitra. Tento styl práce byl v České republice dlouhodobě užíván a mnoho policistů je s ním dobře obeznámeno. Po roce
1989 však od něj policie upustila, protože „spolupráce občana s policií“ je z časů
komunismu vnímána veřejností velmi negativně. Policie České republiky se již 15
let potýká s úkolem, jak tento vztah, původně založený na totalitní moci a strachu,
znovu vybudovat na základě důvěry a vzájemného respektu.
Za základ českého modelu community policing tedy považujeme činnost policisty
na základním útvaru dlouhodobě zodpovědného za přidělenou lokalitu, jehož
aktivity přispívají nejen k objasnění kriminality v dané oblasti, ale také k navázání
bližších vztahů s občany a institucemi. Potíž je v tom, že stávající způsob organizace práce, výcviku, odměňování, motivace, vybavení a nedostatečný počet
policistů na základních útvarech bohužel takovému pracovnímu postupu nepřeje.
Policejní práce se čím dál více dostává do formálního bludiště vnitřních předpisů
a administrativy a stále výrazněji je hrou, kterou hrají pouze „policajti a zloději“.
Každodenním potřebám a očekáváním běžného občana se tak postupně vzdaluje.
Přesto jsme v obou pilotních lokalitách získali v řadách policistů i úředníků mnoho
lidí ochotných se pokusit tento nepříznivý trend zvrátit.

namísto „správy kriminality“). Přesto jsme již
schopni rámcově identiﬁkovat jak výhody, které
tento typ policejní práce přináší, tak problémy,
se kterými se může při svém zavádění do praxe
potýkat.
Teprve nyní je možno začít tato zjištění precizovat, rozvinout o nich diskusi a výsledky se pokusit
přenést do resortních úvah o budoucnosti policie.
Podařilo se nám navázat dobré pracovní vztahy na
úrovni základních útvarů, získat souhlas a zájem
jejich přímých nadřízených a zároveň jsme v pravidelném kontaktu s našimi gestory na MVČR. Díky
této možností přímého a obousměrného přenosu
informací z nejvyšší úrovně na nejnižší a zpět jsme
pomohli překlenout prostor, který byl doposud
(vzhledem k hierarchickému uspořádání PČR)
komunikačně hluchý.

Za necelý rok práce v lokalitách se značně zvýšila komunikace PČR a dalších partnerů na místní úrovni. Hlavní překážkou, kterou bylo nutno překonat, se ukázala
být nedostatečná vzájemná komunikace a systémová neochota sdílet své zdroje
a informace. Většina zúčastněných dokázala lépe reﬂektovat svoji roli v komplexním systému udržování veřejného pořádku a bezpečnosti a zároveň spolupracovat
při řešení konkrétních problémů. Nepodařilo se nám sice dosáhnout podle nás
ideálního rozložení práce na pilotních obvodních odděleních (tedy „správa území“
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CENTRUM PRO UMĚNÍ A KULTURNÍ POLITIKU –
PROCULTURE

ProCulture – výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu založila Otevřená společnost na jaře roku 2003 s cílem zvyšovat kapacitu a profesionalitu českých kulturních organizací a to poskytováním relevantních informací a služeb
tak, aby se vytvořily předpoklady pro jejich trvalou udržitelnost. ProCulture vzniklo
z přesvědčení, že v rozvoji občanské společnosti hraje důležitou roli zdravě fungující
oblast umění a kultury.

INFORMAČNÍ A PUBLIKAČNÍ AKTIVITY
Nejvýznamnější službou, určenou veřejnosti, je zprostředkovávání informací z oblasti umění a kultury.
Za tímto účelem jsou provozovány webové stránky
www.proculture.cz, jejichž průběžná aktualizace je
provázena vydáváním e-bulletinu, který je rozesílán
na registrované adresy zhruba jednou týdně. Stránky
jsou určeny především českým organizátorům,
umělcům a dalším profesionálům z oblasti umění
a kultury. Obsahem stránek jsou informace o uměleckých projektech nestátních neziskových organizací o aktivitách jednotlivců z oblasti performing
arts, výtvarného umění a nových médií; dále výzvy
a možnosti účasti na vzdělávacích a prezentačních
projektech jako jsou festivaly, výstavy, konference,
a to jak v České republice tak v zahraničí; informace
o možnostech získání podpor z prostředků Evropské
unie, veřejných zdrojů, nadací, dále poskytovaných
stipendií a cen a to jak českých tak zahraničních,
které jsou relevantní pro české organizace i jednotlivce žijící v České republice. Zároveň se tyto stránky
staly platformou pro publikování dokumentů, zpráv
a analýz jakož i informací, které se týkají kulturní
politiky na lokální i mezinárodní úrovni, zejména pak
kulturní politiky Evropské unie a integrace ČR do EU,
neziskového sektoru apod.
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Internetovým stránkám bylo v létě 2004 přiděleno ISSN 1214-8369 a Národní knihovna je zařadila do projektu WebArchiv, jehož cílem je trvalé uchovávání fondu
bohemikálních dokumentů jako součásti národního historického a kulturního
dědictví.
Zatímco v lednu 2004 byla průměrná denní návštěvnost stránek 32 vstupů s denním
maximem 78, v prosinci 2004 již statistiky vykazovaly denní průměr 189 s denním
maximem 362 návštěv, přičemž k odebírání e-bulletinu bylo registrováno 463 adres
osob a organizací. Stránky během svého prvního roku vykázaly na 40 000 návštěv.
ProCulture dále spravuje nemoderovaný uzavřený mailing list ArtsInfo, který slouží
profesionálům z oblasti performing arts, zejména umělcům, organizátorům, kritikům
a zástupcům neziskových organizací pro sdílení informací o jednotlivých projektech
a aktivitách. List založila Nadace OSF Praha v roce 2000 jako informační a komunikační nástroj pro příjemce podpory této nadace a zviditelnění jednotlivých podpořených projektů, jakož i k distribuci informací o takových projektech, které přispívají
k větší profesionalizaci jednotlivců a skupin a jejich lepší prezentaci.
V roce 2004 prošel mailing list technickými úpravami tak, aby vyhovoval nově implementovanému zákonu o elektronické poště. Jednotlivé adresy příjemců listu byly
revidovány, byl nastaven ﬁltr automaticky vyřazující adresy majitelů, kteří po delší
dobu schránky nevybírají a bylo spuštěno internetové rozhraní https://webmail.
ecn.cz/mailman/listinfo/arts-info-l, kde se zájemci mohou sami registrovat, svoji registraci rušit či ji dočasně pozastavovat. V srpnu 2004 byl zřízen elektronický archiv
zpráv, který je přístupný všem registrovaným uživatelům listu. V druhé polovině roku
se počet uživatelů listu ustálil okolo 230 a během roku listem prošlo na 900 zpráv.

ODBORNÁ PRÁCE
V červnu 2004 začalo ProCulture jednat o návrhu Koncepce účinnější podpory
profesionálního umění 2007–2012 Ministerstva kultury (MK), na kterém začalo
spolupracovat s Divadelním ústavem. Divadelní ústav byl MK pověřen zpracováním
tohoto dokumentu a ProCulture pro Divadelní ústav vypracovalo návrh postupu
a způsobu prací na připravovaném dokumentu tak, aby byla do celého procesu optimálně zapojena odborná veřejnost. Tento návrh byl přijat jak Divadelním ústavem tak
MK a ProCulture uzavřelo s Divadelním ústavem smlouvu o odborné spolupráci na
zpracování celého dokumentu. Do konce roku ProCulture zpracovalo podkladovou
literaturu – obecné texty ke kulturní politice ČR a ke kulturní politice mezinárodní,
k legislativě, obecné studie ke zpracování koncepce, dokumenty a studie ke strukturálnímu a ekonomickému rozvoji aj. (přístupno na stránkách www.proculture.cz)
a byli vybráni členové pracovních skupin – čtyř oborových (divadlo, hudba, literatura,
výtvarné umění) a jedné expertní mezioborové skupiny, jejímž úkolem bylo odborně
zastřešovat práci na návrhu dokumentu, který měl být po formální stránce zpracováván dle metodiky střednědobých dokumentů, schválené vládou. Do konce roku byly
vypracovány teze Koncepce s tím, že práce na návrhu Koncepce budou probíhat
v roce 2005 tak, aby koncem roku mohl být návrh předán MK a po vnitřním a vnějším
připomínkovém řízení mohl být tento dokument předložen vládě ke schválení tak, aby
mohl vejít v platnost v roce 2007.

l Webové stránky www.koncepceumeni.cz

Prostřednictvím svého zástupce ProCulture dále spolupracovalo s občanským sdružením Agora CE na projektu Praha město kultury a to v rámci projektového týmu.
Hlavním cílem projektu bylo získat co nejvíce názorů odborné i laické veřejnosti
na současný stav a budoucí rozvoj kultury v Praze s tím, že výstupy projektu budou
sloužit jako důležitý podklad pro tvorbu kulturní politiky hl. m. Prahy.
ProCulture dále spolupracovalo s pražskou kanceláří Culture 2000, Správou českých
center, Institutem pro středoevropskou kulturu a politiku a s Radou ITI (Mezinárodní
divadelní institut), který projektovou manažerku ProCulture Martu Smolíkovou pověřil
zastupováním v Radě uměleckých obcí. Dále spolupracovalo s katedrou produkce
Divadelní akademie múzických umění – po oba semestry byl veden seminář grantové problematiky a s Fakultou humanitních studií FF UK v rámci předmětu „Základy
výstavní praxe – muzejní studia“, kde byl veden seminář o grantové problematice.
ProCulture rovněž průběžně poskytuje zájemcům individuální konzultace ohledně
přípravy projektů v oblasti umění.
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KONFERENCE, SEMINÁŘE,
VEŘEJNÁ VYSTOUPENÍ
Central Europe Dreams, Where does Middle
Europe lie? (Curych, 22. dubna 2004)
Mezinárodní pracovní seminář organizovaný
ProHelvetia, který zahajoval rozsáhlou prezentaci umění ze střední Evropy ve Švýcarsku
v souvislosti s redukcí ﬁnanční podpory ze strany
ProHelvetia zemím tohoto regionu, se zabýval
proměnami a speciﬁčnostmi umění a kultury ve
střední Evropě a vizemi do budoucna.
Networking for the Arts in Europe
(Cork, Irsko, 20.–22. května 2004)
Konference zorganizovaná Irish Arts Council
a Cork City Council u příležitosti předsednictví
Irska v EU. Jedním z hlavních témat byla mobilita umělců v Evropě. Účastníky konference byli
představitelé kulturních institucí a mezinárodních
networků. Byla představena práce řady organizací, různé koncepce, programy a diskutovány
možnosti evropské spolupráce a kulturní politiky.
Účast zástupce ProCulture byla podpořena MK.

Setkání nadačních subjektů z oblasti podpory kultury (Praha 21. října 2004)
Cílem 2. oborového setkání zorganizovaného Fórem dárců bylo informovat nadační
subjekty o možnostech podpory ze strany EU, strukturálních fondů a o současné
situaci v oblasti kulturní politiky a koncepce podpory umění v ČR.
Culture in Socio-economic Development of EU Countries and Regions, Informal
Meeting of Countries Ministers of Culture (Krakov, 13.–16. října 2004)
Cílem informačního setkání ministrů kultury členských zemí EU, které se konalo u příležitosti 3. mezinárodní konference Kultura, hospodářství, media, bylo vytvořit prostor
pro neformální setkání a zároveň představit polskou zkušenost v získávání ﬁnancí na
kulturu ze strukturálních fondů. Za Českou republiku byla delegována zástupkyně
ProCulture a MK ČR společně s polským MK hradilo náklady spojené s její účastí.
Kultura v médiích (Praha 11. listopadu 2004)
Na sympoziu uspořádaném Obcí spisovatelů ve spolupráci s Radou uměleckých obcí,
jehož cílem bylo diskutovat současné aspekty prezentace a reﬂexe umění v médiích,
byl přednesen příspěvek „Kritika nebo marketing“.

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

Sociální a kulturní rozmanitost ve střední a východní Evropě (Praha, 1.–2. října 2004)
Mezinárodní seminář pod záštitou vládního
zmocněnce pro lidská práva a primátora hlavního
města Prahy zorganizovalo Multikulturní centrum Praha v rámci širší iniciativy Dialog kultur.
Vystoupila na něm zástupkyně ProCulture s přednáškou v rámci panelu Kulturní politika ve střední
a východní Evropě.

V roce 2004 dosáhlo ProCulture přijetí do European Forum for the Arts and Heritage
(EFAH), platformy pro kulturní politiku a rozvoj v Evropě, organizace, sdružující
nestátní neziskové organizace z různých zemí EU, které mají podobný cíl jako
ProCulture. EFAH sídlí v Bruselu a je zároveň členem NGO Civil Society Contact
Group, což je největší evropská platforma sdružující šest hlavních mezisektorových
oblastí – sociální (Social Platform), životní prostředí (Green 8), lidská práva (HRDN),
rozvoj (CONCORD), práva žen (EWL) a kultura (EFAH) s cílem posilovat transparentní a strukturovaný občanský dialog, tak aby byl náležitě přístupný, otevřený
a respektoval autonomii nestátních organizací.

Kultura – prostor pro investice
(Praha 7. října 2004)
Účast na panelu diskuse zorganizované v rámci
konferenčních projektů a diskusních setkání časopisu Stavební fórum.

ProCulture se v červnu 2004 připojilo k evropské kampani iniciované European
Cultural Foundation ve spolupráci s EFAH, která při příležitosti voleb do Evropského
parlamentu apelovala na Evropskou unii s cílem přesvědčit evropské ministry a členy
Evropského parlamentu a dalších evropských institucí o tom, že Evropská unie je také
kulturní projekt a potřebuje novou strategii pro kulturní aktivity, které posílí mobilitu,
pozvednou spolupráci a povzbudí komunikaci a debatu.
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FORUM PRO INTEGRACI – FORINT

Na jaře roku 2004 vzniklo z iniciativy Otevřené společnosti, o. p. s. konsorcium neziskových organizací, nazvané Fórum pro integraci (Forint). V souvislosti se všeobecným
vývojem v oblasti problematiky integrace sociálně vyloučených skupin obyvatel a fenoménu chudoby v ČR vznikla myšlenka zkontaktovat a právní úpravou sdružit české
neziskové organizace, které se vymezenou problematikou dlouhodobě zabývají na
regionální úrovni a mají zájem svou činnost různými způsoby propojit a zkoordinovat.
Otevřená společnost se stala koordinačním místem a ve spolupráci s dalšími subjekty
rozpracovala koncept společné strategie a připravila podklady pro registraci právního subjektu. V srpnu 2004 bylo konsorcium zaregistrováno jako zájmové sdružení
právnických osob. Sdružení si stanovilo jako hlavní předmět své činnosti odstraňování
chudoby, sociální exkluze a úsilí o integraci znevýhodněných skupin do společnosti.
Jde o práci v oblastech, ve kterých mají zastoupené organizace dlouhodobé zkušenosti
a disponují příklady dobré praxe, o které mají zájem se podělit a sjednocovat je do
celoplošně použitelných standardů.
k

Zakládajícími členy sdružení Forint jsou tyto organizace:
–
–
–
–
–
–
–

DROM, o. p. s., Brno
Občanské sdružení Vzájemné soužití, o. s., Ostrava
Poradna pro občanství, občanská a lidská práva, o. s., Praha
Člověk v tísni, společnost při ČT, o. p. s., Praha
Otevřená společnost, o. p. s., Praha
DROM, romské středisko, Brno
La Strada Česká republika, o. p. s., Praha

K dosažení svých cílů, směřujících k systematickému odstraňování chudoby a sociální exkluze FORINT využívá zejména zastupování společných zájmů členů sdružení
a zajištění vzájemné informovanosti a informovanosti veřejnosti, aktivně spolupracuje
s orgány veřejné správy a samosprávy, vytváří partnerství s institucemi zabývajícími se
bojem proti chudobě, spolupracuje se zahraničními subjekty, organizuje vzdělávací
akce, iniciuje vznik standardů a metodik pro práci v sociálních službách a podílí se na
jejich přpravě.

Od vzniku sdružení do konce roku 2004 byly realizovány tyto aktivity:
– zpracování a přijetí deﬁnitivních stanov sdružení
– registrace sdružení u Magistrátu hl. m. Prahy,
Českého statistického úřadu a Finančního úřadu
– vytvoření a úprava vnitřní struktury sdružení,
vytvoření mechanismu schvalování společných
dokumentů
– stanovení rámcových cílů pro nejbližší období
– zpracování konceptu strategie pro období
2005–2006
– účast zástupců sdružení na souvisejících akcích
(např. ustavující schůze EAPN ČR)
– navázání spolupráce s dalšími institucemi
a organizacemi (Západočeská universita
Plzeň, IOM, Národní centrum sociálních studií,
občanské sdružení Socioklub)
– vytvoření proﬁlu Forintu pro potřeby veřejné
prezentace
– formování vystupování Forintu navenek,
sjednocení společných zájmů, dokumentů
a vytvoření formy společné prezentace
– přípravné práce na zahájení provozu webových
stránek a registrace domény www.forint.cz
– příprava projektů, identiﬁkace relevantních
ﬁnančních zdrojů
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KONKRÉTNÍ RÁMCOVÉ CÍLE SDRUŽENÍ FORINT JSOU NÁSLEDUJÍCÍ:
– Zajistit doﬁnancování projektů ﬁnancovaných z Evropského sociálního fondu
z národních zdrojů: pokusit se o programové ﬁnancování, využívat usnesení
vlády o TSP (terénní sociální práce) a programech zabývajících se etnickou
chudobou jako prioritní mezi jednotlivými současnými integračními aktivitami,
případně používat jiný mechanismus. Přivést do sektoru služeb Forint významný
ﬁnanční zdroj, prosadit rozumnou prioritizaci aktivit v rámci NAPS (Národní
akční plán sociálního začleňování), programů MPSV, MŠMT a ev. Rady vlády
– Vytvořit anebo se zapojit do národní sítě organizací bojujících proti chudobě
a sociálnímu vyloučení, stát se členem evropské sítě APN (Anti Powerty Network),
zvětšit tlak na systémové změny, vyjednat podporu napříč politickými stranami
pro pragmatické a prosaditelné programy, poskytovat podporu a know-how
městům s jakoukoliv politickou konstelací.
– Zamezit očekávanému propadu kredibility TSP a dalších integračních programů
v souvislosti s určitými případy neefektivního využívání ﬁnančních prostředků. To
mimo jiné znamená prosadit standardy kvality, které by byly závazné pro všechny
realizátory těchto programů, transparentní systém ﬁnancování a vyhodnocování
úspěšnosti jednotlivých projektů a aktivit a účastnit se společně legislativního
procesu, zejména co se týká zákona o sociálních službách, hmotné nouzi,
sociálním bydlení, veřejné prospěšnosti a dalších relevantních norem.
Členy sdružení Forint je sedm českých neziskových organizací. Forint je však při splnění
určitých podmínek otevřen pro vstup dalších neziskových organizací. Musí se jednat
o organizace, které prokáží, že odstraňování chudoby, sociální exkluze nebo jiné
úsilí o integraci znevýhodněných skupin do společnosti tvoří důležitou součást jejich
činnosti.
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GENDER VE ŠKOLE
Od roku 2002, kdy probíhá projekt Zavádění
konceptu gender do pedagogické praxe,
(zkráceně Gender ve škole), je jeho cílem
vytvoření podmínek a nástrojů pro zvyšování genderové citlivosti české společnosti.
Změnu postojů k rovnosti mužů a žen
lze efektivně prosazovat prostřednictvím
výchovy a vzdělávání nejmladší generace.
Výchova a vzdělávání probíhá v určitém
institucionálním rámci, který v současné
době není prosazování rovnosti mužů a žen
a zvyšování genderové citlivosti nakloněn.
Projekt se proto zaměřuje na změnu tohoto
rámce, na vybudování trvalejších základů
pro tuto změnu v oblasti školství. Protože je
školský systém komplexní, mnohovrstevnatá
instituce, snaží se projekt postihnout jeho tři
základní úrovně – základní a střední školství,
přípravu budoucích pedagogických pracovníků a podporu genderové problematiky
v resortu Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy. Ani jedna z uvedených částí
školského systému neexistuje samostatně,
odděleně od ostatních – jednotlivé moduly
projektu se proto prostupují a vzájemně
doplňují.

Tři úrovně projektu Gender ve škole:
1) začlenění genderové problematiky do věcné náplně příslušných vyučovacích
předmětů, zejména občanské výchovy a základů společenských věd
2) začlenění genderové problematiky ve smyslu genderově citlivé pedagogické
komunikace do přípravy budoucích učitelů a učitelek
3) začlenění genderové problematiky do pedagogických dokumentů a účinné
prosazování gender mainstreamingu v resortu Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy

PROJEKT V ROCE 2004
V průběhu roku 2004 pokračovaly práce na první části projektu, tedy na tvorbě didakticko-metodické příručky pro vyučující předmětů občanská výchova, občanská
nauka a základy společenských věd na základních a středních školách. Ve spolupráci s autorkami a autory byly dokončeny odborné texty dvanácti kapitol příručky.
Jednotlivé kapitoly se snaží vnést genderovou problematiku do témat běžně vyučovaných během hodin výše uvedených předmětů. Příručka tak přináší genderovou
optiku do oblastí, které jsou pevně spjaty s životem člověka – vyučující i studující
mají možnost nahlížet z pohledu genderu společenské vědy a teorii vědy obecně,
psychologii (vývoj osobnosti člověka), sociologii (člověk ve společnosti), politologii
(člověk v demokratickém státě), ekonomii (člověk na trhu práce), náboženství,
globální problémy lidstva, mediální problematiku, právo (člověk v právním státě),
školu ( jako nejbližší okolí žáků a žákyň), jazyk ( jako nástroj udržování genderových
stereotypů) a rozhodování o tom, jaké si pro sebe zvolit povolání. Každá kapitola,
která bude sloužit vyučujícím, prošla připomínkami 2–3 členů/členek expertní skupiny (skupina celkem čítala šestnáct učitelek a učitelů občanské výchovy a základů
společenských věd ze základních a středních škol z celé České republiky), sestavené
pro potřeby projektu z vyučujících, kteří navštěvovali genderové kurzy pořádané
Nadací Open Society Fund Praha v letech 1998–2002. Sami učitelé a učitelky tedy
měli možnost procházet jednotlivé části kapitol a měnit je tak, aby co nejvíce vyhovovaly jejich potřebám.
Nedílnou součástí didakticko-metodické příručky jsou žákovské úlohy, které doprovázejí každou z kapitol příručky. Na úlohách pracovala expertní skupina, která byla
rozdělena do dvoj- či trojčlenných skupin. Každá skupina vytvářela úkoly k jedné,
respektive dvěma kapitolám. Úkoly byly zpracovány v jednotné a přehledné struktuře, která usnadňuje vyučujícím jejich praktické využití ve výuce. Při tvorbě úkolů
měli vyučující vzájemně spolupracovat, obvykle však tvořili úkoly odděleně. Po
zaslání úkolů došlo k jejich připomínkování koordinátorkami. Při koncipování úloh
byl kladen důraz na jejich rozmanitost a pestrost, většinu z nich odzkoušeli samotní
vyučující ve svých hodinách a právě z jejich cenných připomínek a postřehů jsou
utvořeny komentáře k jednotlivých úlohám, které dávají vyučujícím do ruky podrobný návod, jak kapitolu použít. Mnohé z žákovských aktivit jsou navíc doprovázeny pracovními listy, které bude možné jednoduše kopírovat nebo přepisovat na
tabuli a dále s nimi pracovat.

V druhé polovině roku 2004 procházely jednotlivé
kapitoly jazykovou a obsahovou úpravou, započaly
také grafické práce na příručce. Pokračovaly rovněž
práce na žákovských úlohách příručky, koordinátorky prováděly jejich kompletaci a obsahovou
kontrolu. K posuzování úloh byla zároveň přizvána
odbornice, která zaručí didaktickou správnost úloh.
Dokončení příručky, její tisk a distribuce proběhne
v roce 2005.

TŘIKRÁT ZA ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI
Otevřená společnost aktivně přistupuje k politice prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže a vytváří prostor pro tvorbu nástrojů potřebných
k uplatňování této politiky. V rámce své činnosti v roce 2004 realizovala
následující iniciativy.

ANALÝZA ODMĚŇOVÁNÍ VE ŠKOLSTVÍ

Jedním z projektů Otevřené společnosti zaměřených na problematiku genderové rovnosti je projekt
Analýza odměňování ve školství. Cílem projektu je
genderově zaměřený rozbor odměňování pedagogických pracovníků a pracovnic v resortu školství.
Prostřednictvím sekundární analýzy statistických
dat a kvalitativních případových studií vybraných
základních a středních škol jsou mapovány existující
rozdíly v průměrných platech učitelů a učitelek
a zkoumány mechanismy, kterými se tyto rozdíly
vytvářejí.
Provedená sekundární analýza dostupných statistických dat dává hrubou představu o míře genderového zatížení ﬁnančního odměňování v resortu
školství. Současně však odhaluje, že mnoho relevantních údajů, které jsou pro genderové analýzy
ﬁnančního odměňování pracovníků a pracovnic ve
školství zcela nezbytné, v současných statistikách
chybí. V současnosti realizované případové studie
se obsahově soustředí na rozbor principů, podle
nichž jsou na jednotlivých školách sestavovány nárokové a nenárokové složky platu, a na identiﬁkaci
možných mechanismů reprodukce genderových
nerovností.
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k

Aktivity v roce 2004

Na podzim 2004, kdy byl projekt zahájen, byla shromážděna konkrétní data o platech vybraných vyučujících na deseti základních a středních školách ve vytipovaném
„vzorovém“ městě. Po vyhodnocení získaných údajů bylo provedeno deset rozhovorů s řediteli a ředitelkami zmíněných škol. V následujícím období budou rozhovory
analyzovány s cílem identiﬁkovat modely, principy, koncepty, s nimiž ředitelé a ředitelky pracují při stanovování platů jednotlivých vyučujících.
Projekt realizuje Otevřená společnost ve spolupráci s odborníky a odbornicemi
z Fakulty humanitních věd, katedry Genderových studií a Pedagogické fakulty UK.

STÍNOVÁ ZPRÁVA V OBLASTI ROVNÉHO ZACHÁZENÍ
A ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ MUŽŮ A ŽEN
Iniciativa Stínové zprávy v oblasti rovného zacházení a rovných příležitostí mužů
a žen v ČR (dále Stínová zpráva) je partnerským projektem, na kterém Otevřená společnost participuje v roli koordinátora. Jedním z hlavních cílů projektu je vytvořit podmínky pro výměnu názorů a zkušeností mezi neziskovým sektorem a zástupci státní
správy zodpovědnými za realizaci politiky genderové rovnosti v České republice.
Základním pilířem projektu je vypracování alternativního koncepčního materiálu
k vládním Prioritám a postupům při prosazování rovných příležitostí žen a mužů.
Stínová zpráva představí koncepci formulování priorit a opatření vlády a metodiku
vyhodnocování jejich plnění z pohledu neziskového sektoru a odborné veřejnosti.
Kromě koncepčního materiálu sleduje koalice partnerů sdružených k přípravě
Stínové zprávy záměr vytvořit prostředí pro spolupráci v dané oblasti genderové

rovnosti a tím také napomoci prosazení koncepčního materiálu a návrhů, vyplývajících
ze Stínové zprávy, jako relevantních pro práci státu v této oblasti.
Projekt Stínové zprávy navazuje na úspěšnou spolupráci partnerů, kteří v roce 2003
zpracovali a vydali první Stínovou zprávu jako alternativu ke zprávě vládní. Tato Stínová
zpráva, vydaná obecně prospěšnou společností Gender Studies, se stala výchozím
materiálem pro další práci partnerů a po dohodě s autory a autorkami Stínové zprávy
pokračuje práce na koncepčním materiálu v rámci Otevřené společnosti.
k

Aktivity v roce 2004

V tomto roce, kdy byl na podzim projekt zahájen, proběhly přípravné práce na uspořádání kulatého stolu se zástupci státní správy, jehož účelem bude konstruktivní diskuse
nad dokumentem Stínové zprávy a návrhy na další možnou spolupráci v této oblasti.
Partneři zastoupení v koalici
– Gender Studies, o. p. s.
– Poradna pro občanství, občanská a lidská práva, o. s.
– Otevřená společnost, o. p. s.
– Národní kontaktní centrum ženy a věda
– Aperio, o. s.
Na projektu dále spolupracují autoři a autorky Stínové zprávy v oblasti rovného
zacházení a rovných příležitostí mužů a žen v ČR: Petr Pavlík, Lenka Simerská, Alena
Králíková, Marcela Linková, Pavla Boučková, Olga Gajičová, Irena Smetáčková
k

o situaci v daných státech za využití standardizované metodologie. Výstup, tedy zprávu samotnou, pak prezentovat jak na národní tak mezinárodní úrovni a použít ji dále při práci směřující
k nápravě případných chyb a nedostatků, na něž
upozorňuje.
k

Aktivity v roce 2004

Zpráva za Českou republiku vychází ze situace,
která byla v ČR k říjnu 2004. Hodnotí, tak jako
v ostatních zemích, právní a faktický rámec
problematiky rovných příležitostí mužů a žen odvozený od principů, legislativy a politik Evropské
unie. Autorkou zprávy za Českou republiku je
Mgr. Barbara Havelková. Po vydání zprávy budou
následovat diskuse s představiteli státní správy
a neziskového sektoru, opřené o zjištění popsaná ve zprávě, na evropské úrovni pak apel na
zástupce evropských institucí.
Text zprávy za Českou republiku v celém znění
v českém jazyce je umístěn na www.otevrenaspolecnost.cz. Na stejném místě je možné nalézt také
monitorovací zprávy z ostatních zemích v anglickém jazyce.

Stínová zpráva ke stažení: www.feminismus.cz/download/GS stin.pdf

MONITOROVACÍ ZPRÁVA:
ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI ŽEN A MUŽŮ
Otevřená společnost se v tomto roce zapojila do mezinárodního projektu Equal
Opportunities for Men and Women, v jehož rámci zpracovala Monitorovací zprávu
o situaci v České republice z hlediska uplatnění zásady rovných příležitostí pro ženy
a muže. Projekt je součástí regionální iniciativy, odehrávající se v nových členských
zemích EU, v Bulharsku, Rumunsku a Turecku a koordinuje ho Network Women's
Program Open Society Institute New York.
Právě proces přistoupení k EU byl výchozím bodem projektu, který se zaměřil na posouzení dodržování závazků přistupujících států přijmout na národní úrovni závazná
opatření týkající se postavení žen a mužů a zákazu diskriminace.
Samotnému zpracování monitorovací zprávy předcházel přípravný proces, jehož
součástí bylo vypracování společné metodologie, aplikované ve všech monitorovaných
zemích. Nicméně cílem zprávy není dané země porovnat. Jejím záměrem je informovat

l Equal Opportunities for Men

and Women, 2005
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ZALOŽENÍ NADAČNÍHO FONDU
SLOVAK-CZECH WOMEN'S FUND

Na podzim roku 2003 poskytla Otevřená společnost zázemí nově vznikající československé iniciativě sledující cíl založení nadačního fondu, který bude pracovat na
vytváření strategií pro rozvoj ﬁlantropie, zaměřené na prosazení genderové rovnosti.

l Účastnice Letni školy gender studií pro

romské vysokoškolačky spolupořádané
Nadačním fondem SCWF.

Od počátku roku 2004 probíhala ﬁnální fáze registrace fondu. V únoru byl k Městskému soudu v Praze podán návrh na zápis nadačního fondu s názvem Slovak-Czech
Women's Fund do obchodního rejstříku. Zřizovateli fondu jsou Nadace Open
Society Fund Praha a Nadácia Otvorenej spoločnosti Bratislava. V březnu Městský
soud rozhodl usnesením o zápisu nadačního fondu, toto rozhodnutí nabylo právní
moci dne 19. dubna 2004.
Vzápětí po registraci si pronajal Slovak-Czech Women's Fund (SCWF) dvě místnosti
v Bořivojově ulici, které byly v průběhu března a na počátku dubna upraveny a vybaveny. V těchto prostorách se dne 19. dubna 2004 konalo ustavující zasedání správní
rady. Na něm byla zvolena předsedkyně správní rady, bylo rozhodnuto o zřízení zahraniční organizační složky na Slovensku, jmenovány ředitelky fondu v České a Slovenské republice a schváleny základní dokumenty (statut SCWF a etický kodex).
V rámci přípravy prvního grantového kola byly vypracovány s pomocí sociologa dotazníky pro cílové skupiny se záměrem identiﬁkovat očekávání neziskových organizací pokud jde o rozvoj ﬁlantropie v ČR. V červnu 2004 byly dotazníky rozeslány 55
ženskoprávním organizacím v ČR. 29 organizací dotazníky vyplnilo a zaslalo zpět.
Dotazníky byly následně zpracovány a byla vypracována závěrečná zpráva – studie
feasibility. Výsledky této studie budou podkladem pro rozhodování o tématech
a prioritách grantové politiky SCWF.
Od prvního května 2004 pracuje Slovak-Czech Women's Fund jako samostatná
právnická osoba. Hned na počátku své existence se stal členem mezinárodní sítě
Women's Funding Network a Association for Women's Rights in Development
a dále pokračuje v úsilí iniciovat v České republice a na Slovensku rozvoj ﬁlantropie
a její zaměření na podporu genderové rovnosti.
k

Více informací o Slovak-Czech Women's Fund: www.womensfund.cz
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PUBLIKAČNÍ ČINNOST OTEVŘENÉ SPOLEČNOSTI
k

Dalších 106 odpovědí na Vaše dotazy
Otevřená společnost vydala tuto publikaci jako příručku pro občany o svobodném
přístupu k informacím a otevřenosti veřejné správy. Navazuje na první publikaci,
kterou vydala v roce 2001. Dalších 106 odpovědí na Vaše dotazy obsahuje základní
údaje o přístupu k informacím, které byly analyzovány již v původní publikaci a dále
nově zpracování odpovědí na otázky týkající se širšího pojetí otevřenosti úřadů.
(Náklad: 2 200 kusů, ISBN 80-903331-1-3)

k

Středoškoláci v USA a ve Velké Británii
V říjnu 2004 vydala Otevřená společnost publikaci Středoškoláci v USA a ve Velké
Británii, shrnující zkušenosti z programu poskytování stipendií na studium na
středních školách v USA a Velké Británii, který realizovala Nadace Open Society
Fund Praha. V knize je možné dozvědět se více o programu samotném, pravidlech
a podmínkách účasti v něm, partnerech programu a také, a to zejména, poznat
přímo zážitky a názory studentů, kteří měli možnost se programu v letech 1994–2004
zúčastnit.
(Náklad: 1 000 kusů, ISBN 80-903331-3-3)

k

Základy žurnalistiky pro redaktory studentských časopisů
Otevřená společnost vydala tuto publikaci se spolupráci se Sdružením dětí a mládeže
Horní Slavkov a Nadací Open Society Fund Praha. Je završením několikaletého programu Nadace OSF Praha, který podporoval mimoškolní aktivity mladých lidí, rozvoj
jejich nezávislého myšlení a vlastností, nezbytných pro život v demokratické společnosti. Zvláštní skupinu v rámci tohoto programu tvořila podpora školním časopisům,
ve kterých mladí lidé vyjadřovali svoje názory, zaujímali stanoviska k různým problémům a prezentovali svoji uměleckou činnost. Počet podpořených školních časopisů
přesáhl 150. Kromě toho Nadace OSF Praha spolupořádala v letech 1998–2001 nejprve ve spolupráci s Centrem nezávislé žurnalistiky a později pod záštitou Sdružení
dětí a mládeže Horní Slavkov letní školu žurnalistiky pro studenty středních škol. Ze
všech těchto zkušeností publikace vychází.
(Náklad: 1 500 kusů, ISBN 80-90331-4-1)
Publikace je také k dispozici na http://otevrenaspolecnost.cz/cz/o-nas/publikace/
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FINANČNÍ ZPRÁVA
(údaje jsou vykazovány v tis. Kč)

PŘÍJMY: 6 316
Příspěvky od právnických osob: 5 730
Příjmy z vlastní činnosti: 586

NÁKLADY: 3 493
Výdaje podle jednotlivých projektů
k

Právo na informace – Otevřete: 674

k

Community Policing: 478

k

Centrum ProCulture: 513

k

Fórum pro integraci – FORINT: 282

k

Gender ve škole: 187

k

Rovné příležitosti: 44

k

Nadační fond Slovak-Czech Women's Fund: 197

Publikační činnost: 111
Provozní náklady: 1 005
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k

Účetní závěrka a audit

PODĚKOVÁNÍ
Otevřená společnost děkuje za poskytnutou podporu těmto subjektům:

k

Nadace Open Society Fund Praha

k

Ministerstvo vnitra ČR

k

Americké velvyslanectví v Praze

k

Ministerstvo kultury ČR

k

Kanadská jízdní policie

k

Gentiana v. o. s.

Níže uvedené publikace jsou k dispozici v kanceláři Otevřené společnosti o. p. s. – Seifertova 47, Praha 3.
Před návštěvou nás prosím telefonicky informujte na čísle 222 540 979, o jakou publikaci máte zájem a kdy
nás navštívíte. Některé tituly jsou k vyzvednutí či zakoupení, jiné pouze k nahlédnutí v knihovně Otevřené
společnosti – viz www.otevrenaspolecnost.cz/cz/o-nas/publikace/.

m Základy žurnalistiky pro redaktory

m Dalších 106 odpovědí na Vaše dotazy.

Příručka pro občany o svobodném
přístupu k informacím a otevřenosti
veřejné správy.

l Brána muzea otevřená.

Průvodce na cestě muzea k lidem
a lidí do muzea.

m Monitorování procesu přistoupení

k EU: Rovné příležitosti pro ženy
a muže v ČR (2002)

l Equal Opportunities for Women and

Men. Monitoring law and practice in new
member states and accession countries
of the European Union 2005

studentských časopisů.
Publikace je určena pro studenty,
kteří vydávají školní časopisy.

l Středoškoláci v USA a ve Velké Británii.

Publikace shrnuje zkušenosti Nadace OSF
Praha a zároveň i studentů a partnerů
s programem.
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