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Mise
Otevřená společnost, obecně prospěšná společnost, je nestátní neziskovou organizací, která
přispívá ke konsolidaci občanské společnosti v České republice rozvojem principů
a prosazováním politik založených na kultuře práva a právního státu, demokratické formě
správy státu a ochraně lidských práv.
Otevřená společnost, o.p.s. realizuje programy a projekty v oblastech, které souvisejí
s budováním rozvinuté občanské společnosti. Prosazuje principy demokracie a právního
státu, poskytuje prostor novým iniciativám, které kombinují příklady dobré praxe
s prosazováním systémových změn a zároveň slouží jako zdroj informací, analýz a know how.
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Otevřená společnost, o.p.s.
je zapsaná u Městského soudu v Praze
ve složce O, pod číslem 96,
ode dne 17. února 1999.
Zakladatelem Otevřené společnosti, o.p.s.
je Nadace Open Society Fund Praha.
Sídlo:
Prokopova 9
130 00 Praha 3
Adresa:
Seifertova 47
130 00 Praha 3
www.otevrenaspolecnost.cz
IČO: 25737431
Číslo bankovního spojení:
ČSOB 481795763/0300
RFČR 5021018050/
Otevřená společnost, o.p.s. v roce 2009 provozovala vedle stránek
www.otevrenaspolecnost.cz
následující stránky zaměřené na jednotlivé oblasti svého působení:


přístup a participace občanů na správě věcí veřejných
www.Otevrete.cz



reforma policejní služby
www.ProPolice.cz
www.policista.cz



kulturní politika
www.ProCulture.cz



sociální ekonomika
www.osops.cz/socialni-ekonomika



rovné příležitosti pro ženy a muže
www.ProEquality.cz



kampaň za NNO
www.nevladky-a-krize.cz
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Slovo předsedkyně správní rady
Deset let působení Otevřené společnosti o.p.s.
Otevřená společnost, o.p.s. působí na scéně českého neziskového prostoru již deset let.
Impulsem pro její založení byla skutečnost, že zakladatelská organizace Nadace Open Society
Fund Praha se rozhodla osamostatnit řadu svých operačních, zejména vzdělávacích
programů, které přinesly do České republiky nové myšlenky, nové přístupy k řešení určité
problematiky a nabízely alternativní vzdělávací metody. Za všechny jmenujme např. program
Step by Step nebo Debatní ligu. Otevřená společnost byla zpočátku vnímána jako inkubátor
pro programy, které se postupem času zcela osamostatnily a v současné době působí jako
samostatné organizace.
Po dobu své existence Otevřená společnost kromě realizace programů a projektů
v oblastech, které úzce souvisí se strategickými prioritami jejího zakladatele, poskytuje
prostor novým iniciativám, slouží jako nezávislá platforma pro formování partnerství,
realizuje společné projekty s dalšími organizacemi. Z Otevřené společnosti o.p.s. se během
deseti let stala respektovaná instituce, která je schopna komentovat a ovlivňovat veřejnou
politiku a nabízet státním a veřejným institucím nejen alternativní pohled na určitou
konkrétní problematiku, ale předkládat i návrhy řešení.
Základní pilíře činnosti Otevřené společnosti tvoří centra ProCulture, ProEquality a ProPolice
a program Otevřete.cz, který přispívá k otevřenosti veřejné správy a Sociální ekonomika,
který je zaměřen na podporu sociální ekonomiky novou formou veřejných zakázek.
V neposlední řadě je třeba zmínit, že zaměstnanci a zaměstnankyně Otevřené společnosti
zastupují neziskový sektor v různých výborech při Úřadu vlády ČR a jsou členy a členkami
pracovních skupin zřizovaných při ministerstvech dalších institucích či projektech.
Na následujících stránkách jsou představeny jednotlivé programové aktivity Otevřené
společnosti v roce 2009.
Na závěr bych ráda poděkovala pracovníkům společnosti, členům a členkám správní a
dozorčí rady, externím spolupracovníkům a spolupracovnicím za jejich vynaložené úsilí a
dobře odvedenou práci při naplňování poslání Otevřené společnosti. Dále děkuji všem
partnerům a dárcům za spolupráci a finanční podporu.
Zdenka Almerová
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Programové oblasti a projekty Otevřené společnosti, o.p.s. realizované v roce 2009:

1. Správa věcí veřejných
str. 9
Právo na informace – Otevřete.cz
prosazování práva na přístup k informacím a podpora účasti občanů na správě věcí
veřejných

2. Reforma policie
ProPolice
zavádění inovativních prvků spolupráce policie a komunity

str. 12

3. Kulturní politika
ProCulture
výzkumné, vzdělávací a informační centrum pro umění a kulturu

str. 15

4. Sociální politika
Romská integrace

str. 20

5. Sociální ekonomika
str. 23
Veřejné zakázky
podpora konceptu sociálního podnikání a rozvíjení kapacity poskytovatelů sociálních
služeb

6. Rovné příležitosti žen a mužů
ProEquality
centrum pro rovné příležitosti žen a mužů

str. 25

7. Kampaň NNO Neziskovky a krize

str. 30

8. Přehled hospodaření

str. 31
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Tým Otevřené společnosti, o.p.s.
Správní rada:
Zdenka Almerová (předsedkyně)
Pavlína Kalousová (do 9. září 2009), Marie Němcová (do 19. prosince 2009), Robert Basch (od
20. prosince 2009)
Dozorčí rada:
Vlasta Hirtová (předsedkyně)
Lenka Němcová (do 29. dubna 2009), Vladimíra Sýkorová (do 29. dubna 2009)
Ladislava Šonová (od 30. dubna 2009), Ivana Stočesová (od 30. dubna 2009)

Pracovníci a pracovnice:
Marta Smolíková – ředitelka Otevřené společnosti, manažerka programu ProCultur
Lenka Zemanová – koordinátorka rozvoje organizace a programu ProCulture
Petra Kubálková – koordinátorka programu Rovné příležitosti žen a mužů
Tereza Wennerholm-Čáslavská – koordinátorka programu Rovné příležitosti žen a mužů
Miloslava Lukášová O Sullivan – koordinátorka programu Rovné příležitosti žen a mužů
Jana Mravcová – manažerka programů Otevřete.cz a Sociální ekonomika
Oldřich Kužílek – koordinátor programu Otevřete.cz
Štěpán Ripka – koordinátor programu Romská integrace
Michal Tošovský – koordinátor programu ProPolice
Petr Svatoš – správce sítě, technická podpora, komunikace
Pavla Pocnerová – pomocná účetní a asistentka
Zuzana Vránová – účetní

Otevřená společnost, o.p.s. děkuje svým spolupracovníkům a spolupracovnicím, partnerským
a dalším spolupracujícím organizacím a všem, kteří se podílejí na realizaci a implementaci
jednotlivých projektů.

Otevřená společnost, o.p.s. Výroční zpráva 2009

8

1. Správa věcí veřejných

Právo na informace – Otevřete.cz
Program Právo na informace a jeho projekt Otevřete.cz dlouhodobě podporuje otevřenost
veřejné správy. Cílem programu je přispívat ke kvalitnímu a účinnému využívání práva na
informace, zajistit potřebnou otevřenost veřejné správy a současně posilovat účast občanů
na správě věcí veřejných prostřednictvím institutů, které mají demokratické společnosti
k tomuto účelu k dispozici. Součástí projektu je internetový portál, který je nejen
informačním zdrojem pro veřejnost ale zároveň také poradnou.
Těžištěm činnosti, která je určená pro širokou veřejnost je provozování poradny
prostřednictvím webových stránek www.otevrete.cz. Zodpovídány jsou dotazy k plnění
zákona 106/1999 Sb. Na stránkách zůstává archiv zodpovězených dotazů pro další využití.
Vedle toho webové stránky slouží současně jako informační portál. V roce 2009 se
pokračovalo na přebudování webu a aktualizaci jeho obsahu tak, aby byl srozumitelný a
současně reagoval na aktuální problematiku spojenou s přístupem k informacím. Nová verze
webových stránek byla spuštěna během vyhlašování soutěže Otevřeno x Zavřeno 2009 a tak
byla zajištěna i jejich publicita.
Vedle toho jsou poskytovány konzultace a právní podpora při vedení sporů o přístup
k informacím. Na základě konzultací jsou vedeny soudní spory, které zpravidla přesahují
délku jednoho roku. Tyto spory jsou dlouhodobě sledovány a výsledky soudních řízení
propagovány jako precedentní příklady pro zavádění správné praxe.
Během roku 2009 bylo na stránkách projektu komentováno na 25 případů, které se týkaly
kauz i příkladů dobré praxe.

Soutěž Otevřeno x Zavřeno
V roce 2009 proběhl již sedmý ročník soutěže, která ocenila největší „přátele“ a „nepřátele“
svobody informací a otevřenosti veřejné správy v České republice za období 2008 - 2009. Z
50 nominací, (z toho 9 x pro cenu Otevřeno a 41 x Zavřeno, vybírala porota deseti
nezávislých odborníků. Také již podruhé byla udělena cena veřejnosti, které byly
prostřednictvím webových stránek předloženy stejné nominace jako odborné porotě. Soutěž
zaznamenala velký zájem veřejnosti a hlasování na internetu se zúčastnilo 1 108 hlasujících,
oproti 600 v roce předešlém. Ceny v podobě smaltovaných cedulí byly slavnostně předány
zástupcům a zástupkyním úřadů na tiskové konferenci, která se již tradičně konala 29. září
2009 u příležitosti mezinárodního dne informací.
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Z vyhlašování cen Otevřeno x Zavřeno

Vedle soutěže Otevřeno x Zavřeno byl provozován systém INFOLIGA, který rovněž vytváří
soutěžní prostředí pro úřady veřejné správy, motivuje je k většímu poskytování informací na
jejich webových stránkách, a vytváří zároveň statistické přehledy o úrovni poskytování
informací na webových portálech veřejné správy.
Zástupce Otevřené společnosti, o.p.s., Oldřich Kužílek se obsahově podílel na některých
dílech pořadu Českého rozhlasu 6, Zaostřeno na občana, které jsou zaměřené na výklad
typických situací střetu občana a zastupitele s úřadem a vedením radnice při získávání
informací, na boj proti korupci a dalších případů z praxe. Vedle toho průběžně poskytoval
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asistenci a komentáře novinářům pro články či reportáže zahrnující problematiku přístupu
k informacím.

Spolupracující organizace:
Transparency International ČR
Oživení o.s.
AOP, Asociace občanských poraden
Ekologický právní servis
Zelený kruh
Neformální Iniciativa Czech PSI Watch
Iuridicum Remedium o.s.
Financování:
Nadace Open Society Fund Praha
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2. Reforma policie
ProPolice
Centrum ProPolice se vyvinulo z „pro-policejních“ aktivit Otevřené společnosti, o.p.s.
v březnu 2007. Jeho cílem je přinášet nové myšlenky a testovat nové přístupy k policejní
práci a přispívat k tomu, aby Policie CŘ nebyla pouze represivní složkou, ale podílela se na
utváření prostředí, v němž žijeme, a stala se tak v očích veřejnosti jeho nedílnou
a srozumitelnou součástí.
Aktivity ProPolice v roce 2009 byly dány dvojím rámcem. Na jedné straně vlastním projektem
Advocacy for consolidation of community policing within structure of Czech Police (1/2009 –
12/2011), který navazuje na dosavadní činnost ProPolice, a jehož obecným cílem je dále
podporovat prosazení myšlenky community policing do policejní práce. Na straně druhé pak
projektem lotyšské policie Promotion of Crime Prevention Through Community Policing in
Talsu Police Department (9/2009 – 2/2012), v němž je ProPolice partnerem při pilotním
rozvíjení community policing v práci policie v jednom z lotyšských regionů.
Tým ProPolice se v roce 2009 rozšířil o dva spolupracovníky – Danielu Jasovskou a Ondřeje
Skalníka.

Publikace & analýzy
Zkraje roku 2009 byla vydaná knihu Okrsek: Gamebook
z policejního prostředí. „Okrsek“ obsahově navazuje na
předchozí výstupy činnosti ProPolice; jádrem jeho
vyprávění je vstřícné a na komplexní řešení problémů
zaměřené jednání policie. Nejedná se však o klasickou
učebnici či manuál, který by sadou pouček vysvětloval, co
ještě je, a co už není dost „community policing“ – naším
cílem naopak bylo vytvořit text, který by se mu podobal co
nejméně a čtenáři namísto těžko zapamatovatelných
definic zpřístupnil bezprostřední prožitek. Na pomezí hry a
beletrie čtenáři umožňuje procházet příběhem s několika
dějovými liniemi, jejichž vyústění může přímo ovlivnit – a
„na vlastní kůži“ tak okusit různé styly policejní práce s
veřejností (a také vyzkoušet, kam obvykle vedou). „Okrsek“
jsme distribuovali do knihoven policejních škol a školních
policejních středisek ve všech regionálních útvarech Policie
ČR. Do své knihovní sítě zakoupila „Okrsek“ i Městská
knihovna Praha a o jeho další využití projevili zájem zástupci
KŘ PČR Jihomoravského a Severomoravského kraje.
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Druhou publikací, která stojí za pozornost, je analýza Bezpečnost a právo na místní úrovni:
Legislativní předpoklady prosazování community policing po změně zákona o Policii České
republiky, jíž jsme připravili k publikaci v závěru roku. Rok 2009 znamenal pro policii zásadní
milník v podobě nabytí účinnosti nového Zákona o Policii České republiky (273/2008 Sb.).
Rozhodli jsme se proto aktualizovat naši někdejší analýzu právních norem ve vztahu ke
community policing a zhodnotit, nakolik je nový legislativní stav nakloněn vstřícnějšímu a na
řešení problémů více zaměřenému přístupu policie.
Vzhledem k tomu, že předešlá činnost ProPolice směřovala mimo jiné i k podpoře
legislativních změn, které přináší nový zákon, není překvapením, že s jeho celkovým pojetím
jsme spokojeni. Přesto jsme považovali za důležité poukázat na ty jeho rysy, které přímo
vytváří podmínky pro komplexní přístup při řešení problémů bezpečnosti a veřejného
pořádku na místní úrovni, včetně příkladů, jak takový přístup v praxi může vypadat. Na
vzniku analýzy se autorsky významně podíleli právníci Ligy lidských práv.
S novou legislativou a s ní spojeným očekáváním od Policie ČR jsme spojili i další aktivity –
v průběhu roku jsme sbírali informace o tom, nakolik se myšlenky nového Zákona o Policii ČR
a s ním souvisejících závazných pokynů policejního prezidenta prosadily na jedné straně do
základní odborné přípravy nově nastupujících policistů, na druhé straně přímo do činnosti
základních útvarů Policie ČR. Výstupy našeho zkoumání budou hotové v průběhu roku 2010.
Nové podoby se v uplynulém roce dočkal web Policista.CZ, na jehož chodu se ProPolice
podílí právě vytvářením a úpravami redakčního systému. I v roce 2009 zástupce ProPolice
pravidelně přispíval dvoustranou „Policejní ohlédnutí“ do oborového dvouměsíčníku RESCUE
Report.
Ostatní aktivity
Kromě publikační činnosti, která je zaměřená primárně dovnitř policejního sboru, se různými
kroky snažíme prosadit, aby Policie ČR nestála stranou veřejného dění a uvažování o něm.
V roce 2009 jsme absolvovali několik diskusních setkání s policisty na různých útvarech,
například v územních odborech Česká Lípa a Jablonec nad Nisou a v Severomoravském kraji,
kde jsme představili naše závěry při oficiálnějších příležitostech – např. při školení policejních
školitelů, které organizovala Poradna pro občanství, občanská a lidská práva. Zástupce
ProPolice rovněž vystoupil na mezinárodní konferenci o community policing, kterou
uspořádalo Krajské ředitelství PČR Severomoravského kraje. Tématem příspěvku byl přínos
nevládního sektoru k problematice bezpečnosti v České republice – při důkladnějším
prozkoumání je totiž významnější, než se na první pohled jeví. Příjemným doplňkem
k prosazování tohoto tématu byly i několikeré konzultace neziskovým organizacím, které při
řešení svých témat „narazily“ na Policii ČR a potřebovaly se v její činnosti alespoň základně
zorientovat.
Druhým „podtématem“ našeho snažení je otevírání Policie ČR akademickému výzkumu.
I když je stále běžnější, že policisté studující na vysokých školách pro své závěrečné práce volí
témata „zevnitř“ policie a výzkumu policejních činností se významně věnuje Policejní
akademie ČR, vždy se tento výzkum váže ke konkrétní profesi výzkumníků a vnitřním
potřebám fungování policie. Obecný výzkum, stojící zcela mimo policii, je stále v plenkách,
pokud vůbec existuje. Proto považujeme za úspěch, že se nám podařilo ve spolupráci se
studenty a vedením Katedry sociologie Fakulty sociálních věd UK a Krajským ředitelstvím
Otevřená společnost, o.p.s. Výroční zpráva 2009
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PČR Středočeského kraje spustit v rámci výzkumného semináře katedry projekt, jehož cílem
je zkoumat policii v interakci s okolním prostředím. Výsledky výzkumu budou k dispozici
v průběhu roku 2010.
Zahraniční spolupráce
Asi nejviditelnějším počinem v uplynulém
roce byla spolupráce se Státní policií Lotyšsko.
Úlohou ProPolice bylo přinést do Lotyšska
a představit to nejlepší, co v ČR na poli
community policing vzniklo. Ve spolupráci
s plk. Martinem Hrinkem, náměstkem pro
vnější službu ředitele Severomoravského kraje
a s plk. Otou Hřebíčkem, vedoucím pro vnější
službu územního odboru Svitavy, jsme
připravili a na konci září provedli v lotyšském
Talsi třídenní trénink praktických dovedností
pro práci policistů na místní úrovni v souladu
s principy community policing. Trénink byl Účastníci tréninku při práci
startovní aktivitou tříletého projektu, při
němž bezmála třicet policistů lotyšského
okresu Talsi, kteří se účastnili tréninku, bude v následujících letech usilovat o komplexní
řešení bezpečnostních problémů v jejich okrscích.
Kromě tréninku jsme dále lotyšským partnerům poskytovali průběžné konzultace
a zpracovali podklady na následující témata: Public opinion polls: The Czech experience,
Evaluation criteria for community policing, History of implementation of community
policing. Spolupracovali jsme rovněž při interpretaci výsledků průzkumů veřejného mínění,
které byly provedeny v rámci projektu koncem roku a při tvorbě z nich vyplývající strategie.
Financování
Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe
Nadace Open Society Fund Praha
a z příjmů z vlastní činnosti (zejména v rámci zahraniční spolupráce s lotyšskou policií).
Poděkování
za spolupráci a podporu v roce 2009 patří zejména těmto lidem a organizacím: Martin
Hrinko, Ota Hřebíček, Lukáš Heinz (Policie ČR), Ilze Rukere, Inese Avota, Normunds Grubis
(Valsts policija), Jiří Kopal, Kristýna Foukalová, Lucie Obrovská (Liga lidských práv), Dušan
Stuchlík (OS Policista.CZ), Petr Klinovský (www.policista.cz).
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3. Kulturní politika
ProCulture
Cílem ProCulture – výzkumného, informačního a vzdělávacího centra pro umění a kulturu,
je změnit přístup české společnosti k oblasti kultury prostřednictvím aktivní kulturní
politiky a začlenit kulturu do obecné politické agendy. Vychází se z předpokladu, že zdravá
kulturní oblast je pro další rozvoj společnosti nezbytná, neboť kultura posiluje tvořivost
a inovace, propojuje komunity, prospívá veřejnému životu i veřejné sféře. Přihlíží se rovněž
ke skutečnosti, že kulturní průmysl je dynamicky rostoucí globální síla, která proměňuje
svět kolem nás.
Kreativita – faktor udržitelného rozvoje
Vedle pokračování v informační, vzdělávací a výzkumné činnosti centra ProCulture bylo
hlavní téma, na které jsme se v roce 2009 zaměřili, kreativita jako faktor udržitelného
rozvoje. V roce 2009 se ProCulture ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR podílelo na
přípravě obsahu konference Fórum pro kreativní Evropu, pořádané MK v rámci
předsednictví ČR v EU a při příležitosti Evropského roku kreativity a inovací 2009. Téma a
zaměření konference navrhlo ministerstvu ProCulture již v roce 2007. Konference měla za cíl
představit aktuální trendy a strategie v oblasti kultury a současně poukázat na jedinečný
přínos umění a kultury k ekonomickému a sociálnímu rozvoji a na konkrétní možnosti a praxi
využití kreativního potenciálu Evropy s cílem posílit vnímání kultury jako primárního zdroje
evropské kreativity. ProCulture navrhlo řečníky a sestavilo obsah panelů konference, které
byly zaměřené na problematiku občanského sektoru ve věku kreativity, kreativních měst,
kreativního vzdělávání a schopností uplatnit tvořivý potenciál ve veřejné i podnikatelské
sféře. Konference je dokumentovaná na http://www.forumforcreativeeurope.cz/cs/.

Future City Game v Ostravě

V průběhu roku 2009 ProCulture posílilo spolupráci s British Councilem na mezinárodním
projektu Kreativní města, jehož posláním je představit koncept kreativních měst v ČR a to
především představitelům veřejné správy. Spolupráce probíhala zejména v rámci jednoho
segmentu projektu Kreativních měst, kterým je Future City Game (FCG) zaměřená na
plánování v oblasti kultury. Jedná se o dvoudenní workshop, do kterého se zapojují občané a
další subjekty z jednotlivých měst, kde se projekt odehrává. Pracovnice centra je vyškoleným
Otevřená společnost, o.p.s. Výroční zpráva 2009
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gamemasterem (facilitátorka FCG) a ProCulture získalo licenční smlouvu na provozování FCG
v ČR. ProCulture v roce 2009 realizovalo Future City Game v Ostravě, v Hradci Králové, (v
návaznosti na přípravu kandidátského projektu pro získání titulu Evropské město kultury pro
rok 2015) v Roudnici nad Labem (kde zaměření FCG bylo na řešení multikulturních a
sociálních problémů a výstupy FCG byly prezentovány Úřadu vlády, Agentuře pro sociální
začleňování). V každém městě bylo identifikováno specifické téma z oblasti kultury a
navazujících témat. S jednotlivými městy spolupráce pokračuje.
Přehled veřejných ProCulture v roce 2009:
únor: účast na panelové diskuzi Masarykovy dělnické akademie v PSP ČR Financování kultury
– jak dál? Na panelu byli Milan Knížák, Ivo Mathé, Bohuslav Sobotka, Jana Vohralíková Marta
Smolíková.
květen: přednáška na Minikonferenci Praha Kreativní město literatury, následně vznikla
pracovní skupina pro přípravu kandidatury Praha UNESCO město literatury, na jejíž práci se
zástupce ProCulture podílí
červen: Future City Game – Kreativní město Ostrava – můj příběh
červen: veřejná diskuze v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, Umění, kultura a kreativní
ekonomika aneb Jak posílit roli umění a kultury v rámci ČR, která shrnovala výstupy Fóra
pro kreativní Evropu. Akce byla pořádána ve spolupráci s Institutem umění – Divadelním
ústavem. Mezi panelisty byl např. člen Národní ekonomické rady vlády (NERV) Michal
Mejstřík. Závěry diskuze byly zaslány členům vlády.

červen: Future City Game – Kulturní Hradec Králové 2015: Zahrad(b)ou budoucnosti
červen: společná iniciativa Uměleckohistorické společnosti, Sdružení českých kritiků
a teorietiků, SVU Mánes a ProCulture – apel na předsedu kontrolního výboru PSP ohledně
mediální kampaně kolem NKÚ, zda státní úřady vůbec mouhou nakupovat umělecká díla.
Otevřená společnost, o.p.s. Výroční zpráva 2009
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Přestože byl dopis zasílán adresně a opětovně, nikdy nebyl zodpovězen. Nicméně kampaň
takto zaměřená již nepokračovala.
červen: účast v diskuzi Kabinet Havel – Úsvit v Čechách na téma Česká kultura, české umění,
kterou pořádala v Brně Masarykova univerzita, Divadlo Husa na Provázku a Dialog centrum
o.s.
červen: úvodní řeč a účast na panelové diskuzi organizované na pražském magistrátě při
uvedení Breakthrough Cities Report, který v Praze představil British Council za účasti Young
Foundation, centra pro sociální inovace se sídlem v Londýně a autorů zprávy
červenec: úvodní přednáška Pojetí evropské kulturní politiky na 17. konferenci Sdružení
knihoven v ČR, Knihovny současnosti 2009
srpen: účast na prezentaci Koncepce kultury města Plzeň organizované pro zastupitele
Statutárního města Plzeň, ProCulture se podílelo na finalizaci dokumentu
říjen: Future City Game – Můj život v Roudnici nad Labem
podzim: kampaň Nevládky a krize, která navázala a rozšířila kampaň na podporu NNO roku
2008. Kampaň byla tentokráte motivována schvalováním státního rozpočtu se zřetelem na
podporu projektů neziskového sektoru, kampaně se zúčastnily klíčové tematické sítě
českého neziskového sektoru a ProCulture zde zastupovalo Radu uměleckých obcí.
Výsledkem kampaně bylo přijetí Nových zásad pro poskytování dotací NNO, které přijala
vláda v následujícím roce, jejichž cílem je urychlit proces poskytování dotací, tak, aby se
peníze dostali k příjemcům včas.
Zástupkyně ProCulture se podílela na práci následujících orgánů:
Poradní sbor primátora hlavního města Prahy pro umění a kulturu jako výsledek kampaně
Chceme Prahu kulturní, která proběhla v roce 2008; (předsednictví) v Radě pro umění
ministra kultury, která byla teprve v roce 2009 uvedena v činnost, ačkoliv byla schválena
v rámci Koncepce účinnější podpory umění 2007-2013 již v roce 2006; spolupráce s Radou
uměleckých obcí, koordinace, příprava témat a podkladů pro jednání; spolupráce
s ministerstvem kultury ČR na přípravě Koncepce podpory a rozvoje české kinematografie
a filmového průmyslu 2010 – 2016

V roce 2009 ProCulture pokračovalo ve spolupráci s Institutem umění – Divadelním ústavem
na dvou projektech základního výzkumu Sociálně-ekonomický potenciál kulturního/
kreativního průmyslu v ČR a Studie stavu, struktury, podmínek a financování umění v ČR.
Zúčastňovalo se jednání pracovních a zpracovalo Analýzu stávajících strategických
dokumentů ČR a jednotlivých programů strukturálních fondů z pohledu jejich využití pro
oblast kulturních a kreativních průmyslů.

V oblasti poskytování informací byly provozovány webové stránky www.proculture.cz, kde
jsou publikovány praktické informace určené zejména uměleckým a kulturním neziskovým
organizacím, představitelům státní a veřejné správy, umělcům, manažerům a uměleckým
organizátorům a dalším zájemcům. Stránky dosáhli na 2 000 registrovaných příjemců ebulletinu, kterým je rozesílán jednou týdně. Stránky jsou rovněž nejvýznamnějším nástrojem
ProCulture pro mainstreaming kulturní politiky.
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Dále byla provozována poradna a poskytovány konzultace pro neziskové subjekty
a projekty. Týdně jde zhruba o 3 běžné konzultace a rady, prostřednictvím e-mailu či
telefonu. V případě náročnějších případů, které vyžadují osobní jednání, požadujeme zaslání
podkladů předem a sjednání schůzky. Tato služba je poskytována pro jednotlivce (umělce,
kulturní managery) či kulturní neziskové organizace bezplatně. Jde-li o veřejnou správu
či obchodní společnost, nebo v případě, že konzultace přesáhla rámec odpovědi e-mailem či
hodinovou osobní konzultaci, byly tyto služby poskytovány za úplatu. Mezi klienty tak patřilo
např. město Hradec Králové, město Plzeň, město České Budějovice, ministerstvo kultury
nebo První veřejnoprávní s.r.o.
Dlouhodobým záměrem ProCulture je nejen upozorňovat na potřebu větší profesionalizace
a kvalifikace pracovníků a pracovnic uměleckého a kulturního provozu ale soustředíme se na
podporu zavádění nových kurzů výuky zaměřených na management a kulturní politiku.
V roce 2009 pokračovala spolupráce s vysokými školami, která je dlouhodobějšího
charakteru a spočívá v zavádění předmětů, které jsou zaměřené na financování kulturních
projektů, managementu umění a kulturní politiku. V roce 2009 jsme spolupracovali
s následujícími školami:
Vysoká škola umělecko průmyslová, zajištění výuky předmětu Management umění
Filosofická fakulta Masarykovy univerzity magisterský program „Management v kultuře“ –
výuka předmětu Kulturní politika pro kombinované studium – v roce 2009 proběhl první
(letní) semestr výuky Kulturní politiky, další je plánován na letní semestr 2011.
Divadelní fakulta výtvarných umění – předměty grantová problematika a kulturní politika
(katedra produkce), přičemž kurz kulturní politiky, probíhá od září 2009 teprve podruhé, v
seminářových blocích.
Fakulta sociálních věd Karlovy univerzity – seminář Evropská kulturní politika (pro studenty
předmětu Muzejní práce), který připravujeme jednorázově pro semestr již po několik let
Spolupráce s VŠE, studenty arts managementu, účast na sympoziu studentů a následní
diskuzi s pedagogy o nově zavedeném učebním oboru
Jednání u primátora města Ostravy ohledně otevření studia managementu umění v Ostravě,
za účasti rektorů relevantních škol, dále konzultace přípravy projektu v rámci příprav
kandidatury města Plzně na Evropské město kultury.

SPOLUPRÁCE PROCULTURE S DALŠÍMI ORGANIZACEMI A INSTITUCEMI v roce 2009:
Prostřednictvím svých zástupců spolupracuje ProCulture s dalšími institucemi nebo
projekty, podílí se na práci jejich poradních struktur:
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
Divadelní fakulta Akademie múzických umění
Filosofická fakulta Masarykovy Univerzity v Brně
British Council
Institut umění/Divadelní ústav
International Theatre Institute (ITI)
Otevřená společnost, o.p.s. Výroční zpráva 2009
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Ministerstvo kultury ČR
Magistrát hlavního města Prahy
Pražské Quadrienále 2011
V roce 2009 ProCulture dále spolupracovala s následujícími institucemi:
Magistrát městy Ostravy
Městský úřad Roudnice nad Labem
Magistrát města Hradec Králové
Magistrát města Plzně
Městská část Praha 11
Rada uměleckých obcí
o.s. Kvas
Centrum pro komunitní práci Střední Čechy a Plzeň
Vize Tance o.s.
Financování
Nadace Open Society Fund Praha
Ministerstvo kultury
Nadace VIA
a příjmy z vlastní činnosti
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4. Sociální politika
Romská integrace
Program je obecně zaměřen na řešení problematiky sociálního vyloučení a zvyšujícího se
počtu jím ohrožených osob ve společnosti. Projekty realizované v rámci programu
sociálního začleňování mají za úkol přispět ke zlepšení situace v oblasti lidských práv, boje
proti diskriminaci a rasismu prostřednictvím pozitivního působení na kvalitu rozhodování
veřejné správy týkající se především integrace romské menšiny. Otevřená společnost se
snaží upozorňovat na některé nedostatky a navrhovat řešení, případně je prosazovat do
praxe.

Romové a bydlení
Hlavním tématem roku 2009 byla problematika spojená s bydlením Romů, práce byla
zaměřena zejména na analýzu problémů a možnosti prosazování sociálního bydlení a politiky
bydlení do vládních a veřejných politik.
Pozornost byla věnována sledování situace Romů se zvláštním ohledem na problematiku
bydlení. Sledována byla situace v Litvínově, kde se během roku 2008 vyostřily vztahy mezi
Romy žijícími na sídlišti Janov, radnicí, sympatizanty a členy Dělnické strany a dalšími
obyvateli Litvínova. V Litvínově proběhla jednání s potenciálními partnery o možném
projektu, který by byl zaměřen na popis situace a návrh řešení. Cílem bylo především zjistit
praxi v oblasti bydlení Romů, tak aby se do budoucna daly připravit modelové projekty
a systémová řešení, které by vedly ke zlepšení bytové situace Romů. Nakonec bylo od
konkrétního projektu v Litvínově upuštěno.
Vedle toho byl v roce 2009 monitorován prodej bytového domu v Břeclavi obývaného
romskými rodinami, kdy město mělo prodat soukromníkovi dům včetně nájemníků
a existovalo důvodné podezření, že nový majitel nebude respektovat stávající smluvní
závazky vůči nájemníkům. Proti prodeji domu vystoupil zástupce OS Štěpán Ripka na jednání
břeclavského zastupitelstva a publikoval články v médiích. V tomto případě se podařilo díky
tlaku upravit kupní smlouvu na nemovitost a prosadit do ní penalizaci, pokud by nový majitel
chtěl vystěhovat stávající nájemníky bez náhrady. Otevřená společnost, o.p.s. situaci
v Břeclavi dlouhodobě sledovala ve spolupráci s IQ Roma servisem, který v místě působí a
s Agenturou pro sociální začleňování. Změnu kupní smlouvy se po Břeclavi podařilo stejným
postupem prosadit i v podobném případě v Roudnici nad Labem, a to za příspění Agentury
pro sociální začleňování. V Roudnici byl také nakonec realizován samostatný projekt.
V prosinci roku 2009 se na Otevřenou společnost, o.p.s. obrátil starosta Břeclavi (skrze
sociální odbor) se žádostí o konzultaci k prodeji dalšího bytového domu, v tomto případě
obývaného výhradně Romy. Byla zorganizována schůzka IQ Roma servisu, Agentury pro
sociální začleňování a relevantních odborů MěÚ Břeclav, na které byly představeny možnosti
financování rekonstrukce nemovitosti, pokud by zůstala v majetku města. Společně
s Agenturou bylo navrženo řešení, jak rekonstrukci zafinancovat 100% ze státního rozpočtu
Otevřená společnost, o.p.s. Výroční zpráva 2009
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s tím, že z domu by se stal azylový dům pro rodiny s dětmi a dům na půli cesty. Současně
jsme upozornili na potřebu koncepce prostupného sociálního bydlení v Břeclavi, kterou by
měla připravit pracovní skupina pod vedením odboru dotací MěÚ. Zasedání zastupitelstva,
na kterém se mělo hlasovat o prodeji domu, nakonec v roce 2009 nerozhodlo. Přesto se tak
otevřela možnost, aby lokální aktéři připravili v rámci pracovní skupiny návrh koncepce
řešení situace a předložili ji představitelům města.

V roce 2009 byl realizován projekt zaměřený na výzkum a přípravu koncepce bytové politiky
pro nízko-příjmové domácnosti v Roudnici n. L. Zadavatelem byla Agentura pro sociální
začleňování, řešitelem Otevřená společnost, získala pro výzkumnou část Jakuba Grygara,
PhD. V rámci projektu se podařilo zmapovat situaci bydlení Romů v Roudnici na Labem a
navrhnout možná řešení situace bydlení romských obyvatel. Jakub Grygar byl následně
kontraktován Agenturou pro sociální začleňování jako lokální konzultant, aby závěry studie
převedl ve spolupráci s Agenturou a místními partnery do praxe.
Řešení projektu bylo rozděleno do dvou částí: výzkum bytových politik a příprava
doporučení. Výsledkem první fáze projektu je výzkumná zpráva „Řešení bytové situace Romů
v Roudnici nad Labem v letech 1988–2009. Analýza bytových politik ve vztahu k nájemníkům
domů č. p. 1470, 1492 a 1502 na třídě T. G. Masaryka“, kterou zpracoval Jakub Grygar. Druhá
fáze se zaměřovala na přípravu doporučení pro bytovou politiku cílenou na nízkopříjmové
domácnosti v Roudnici nad Labem. Byly sbírány příklady dobré praxe, proběhly dva kulaté
stolu a hra Future City Game, kde se romští občané podíleli na workshopu, který byl zaměřen
na možnosti zlepšování bydlení, mezikulturních vztahů a vůbec životního prostředí ve městě
Roudnici. Byla zpracována závěrečná zpráva z projektu, která popisuje a komentuje různé
alternativy vývoje po prodeji bytových domů z majetku města a obsahuje řadu doporučení
pro prevenci bytových problémů nízkopříjmových domácností.

Další aktivity
Otevřená společnost, o.p.s. je členem Konsorcia FORINT, které bylo vytvořeno v roce 2004 s
cílem vytvořit platformu organizací, které přispívají k odstraňování chudoby, sociálního
vyloučení a usilují o integraci znevýhodněných skupin do společnosti. Otevřená společnost,
o.p.s. činnost FORINTu do konce roku 2008 koordinovala, po té předala koordinaci Poradně
pro občanství, občanská a lidská práva, přičemž hlavní aktivitou Otevřené společnosti, o.p.s.
v rámci členství ve FORINTu v roce 2009 byla kampaň Neziskovky a krize, kterou Otevřená
společnost, o.p.s. koordinovala.
Členy FORINTu jsou:
DROM, romské středisko, příspěvková organizace, 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
La Strada Česká republika, o.p.s., Praha
DROM, o.p.s., Brno
Socioklub, o.s.
Otevřená společnost, o.p.s. Výroční zpráva 2009
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Step by Step ČR, o.s.
IQ Roma servis, o.s.

Otevřená společnost, o.p.s. se rovněž podílela na přípravě apelu „Neschvalte vládu bez
ministra/ministryně pro lidská práva a menšiny“ a komunikovala o apelu a situaci
s mezinárodními organizacemi a networkovými partnery. Nakonec nový premiér oznámil, že
se parlamentní strany dohodly, že v novém kabinetu ministr pro lidská práva bude.
Financování
Nadace Open Society Fund Praha
Úřad vlády ČR
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5. Sociální ekonomika
Cílem programu je představit a pilotně vyzkoušet projekty sociální ekonomiky. Ty zahrnují
vlastní činnost sociálních podniků a firem, které jsou založeny na principech participace, na
demokratickém rozhodování, obecně prospěšných cílech, reinvestici zisku a lokálním
rozměru podnikatelského záměru. Sociální ekonomika je jednou z možností, jak zapojit
znevýhodněné skupiny obyvatel (sociálně slabé, zdravotně postižené, etnické menšiny,
rodiče s malými dětmi, starší věkové skupiny, bývalé vězně, lidi po léčení závislosti a další)
do společnosti a ekonomického prostředí. Přispívá tudíž také k posilování jejich
nezávislosti na podpoře státu a ve svém důsledku ke snižování výdajů na sociální dávky.
Hlavním cílem v roce 2009 bylo zohlednit v ČR aspekty sociální ekonomiky v rámci veřejných
zakázek a vyzkoušet uplatnění sociálních a environmentálních kritérií, respektive najít města,
která tato kritéria uplatní v praxi. Cílem bylo tyto příklady popsat a propagovat vůči veřejné
správě jako příklady dobré praxe. Současně byla během roku připravena publikace Průvodce
zadáváním veřejných zakázek, která představila nové možnosti zhodnocení veřejných peněz
a představila koncept společensky zodpovědného zadávání veřejných zakázek jak v zemích
Evropské unie, tak jeho možnosti v České republice.

Při snaze o testování veřejných zakázek, jsme však narazili na skutečnost, že ne všechna
původně zamýšlená města byla schopna dostát svým slibům o spolupráci na projektu.
Nejčastější příčinou bylo nevypsání veřejné zakázky nebo následná neochota vedení města.
Městem, které se nakonec rozhodlo vyzkoušet tento způsob zadávání byly Semily. Došlo
k přípravě veřejné zakázky na rekonstrukci Kina Jitřenka, které se mělo proměnit na
knihovnu, kino s kavárnou a několik kluboven. Tato příprava spočívala v monitoringu dané
oblasti a kontaktování potenciálně zainteresovaných skupin (Úřad práce, Odbor sociálních
služeb, Dům s pečovatelskou službou, Investiční oddělení MÚ, NNO). Navržená kritéria byla
projednána s vedením města. Vzhledem k tomu, že město nemá ve své lokalitě ani v blízkosti
žádný sociální podnik, přistoupili jsme k návrhu kritérii, které zohledňují zaměstnání lidí
z úřadu práce a využití lokálních surovin. Tyto podmínky byly formulovány do smlouvy
včetně sankcí za jejich nesplnění. Další zakázka byla opět ze Semil a podmínky po zvážení
situace zůstaly podobné. Jednalo se o II. etapu rekonstrukce Riegrova náměstí, která
zahrnovala stavební úpravy náměstí, včetně osázení zelení.
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Během roku 2009 se podařilo koncept sociální ekonomiky, respektive možnosti veřejného
zadávání propagovat v rámci několika konferencích CEE 2009 Fokus. Proběhla spolupráce
s metodickým oddělením Nejvyššího kontrolního úřadu, projekt byl osloven Novou
ekonomikou, o.p.s. (TESSEA) s nabídkou spolupráce při implementaci výstupů a spoluprací
v pracovní skupině projektu.
V roce 2009 byly k tématu veřejných zakázek a sociálních kritérií iniciovány články
publikované v časopisech Moderní obec a Veřejná správa.
Průvodce zadáváním veřejných zakázek je volně ke stažení na webu, grafický návrh publikace
a tisk byl po výběrovém řízení zadán nestátní neziskové organizaci a sociální firmě.
Spolupracující organizace a instituce:
Město Semily
Město Úpice
Transparency International ČR o.p.s.
Advokátní kancelář J. Taišl
Trust pro ekonomiku
Vysoká škola ekonomická
UK.

Financování
Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe
Nadace Open Society Fund Praha
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6. Rovné příležitosti žen a mužů
Posláním programu je přispívat k prosazování rovných příležitostí žen a mužů v ČR. V roce
2008 byl ukončen víceletý projekt Prolomit vlny, který mimo jiné umožnil Otevřené
společnosti, o.p.s. vybudovat centrum ProEquality: jeho cílem je otevírat a rozšiřovat
odbornou i veřejnou diskuzi o genderové tématice, přispívat k formování a rozvoji politik,
podporujících rovné příležitosti pro muže a ženy a podporovat a rozvíjet nástroje, které
vytvářejí prostředí rovných příležitostí na trhu práce, v rodinném i pracovním životě.

Centrum ProEquality
Posláním Centra ProEquality je rozvíjet a posilovat postavení žen a podporovat prosazování
rovných příležitostí pro ženy i muže ve všech sférách občanské společnosti na národní
i mezinárodní úrovni.
Své poslání Centrum ProEquality naplňuje prostřednictvím odstraňování genderových
stereotypů a nerovností, rozvíjením odborné i veřejné diskuse, formováním politiky rovných
příležitostí a vytvářením nástrojů pro podporu zaměstnanosti s ohledem na potřeby žen
a mužů.
V roce 2009 jsme zahájili dva projekty zaměřené na trh práce a podporu zaměstnanosti pod
názvy Zvyšování kapacity veřejné správy v boji proti diskriminaci na trhu práce a Gender
a management kvality, financované z prostředků OP LZZ. Dále jsme se věnovali watchdogovým aktivitám, publikovali policy papery, a zaměřili se na generovou dimenzi rozvojové
spolupráce a humanitární pomoci. V roce 2009 se nám podařilo úspěšně otevřít i staronová
témata a oblasti mezi něž patří gender a média, gender a násilí na ženách, v rámci projektu
zaměřeného na rozvoj thinktankových aktivit, který byl financován z prostředků Nadace OSF
Praha a nadace Friedrich-Ebert-Stiftung e.V. Prag (FES).
Analytická činnost
První z řady analýz a studií z edice Policy Paper byla analýza Legislativní možnosti podpory
aktivního otcovství, po jejímž vydání jsme byli vyzváni ke spolupráci ve Výboru pro sladění
pracovního, soukromého a rodinného života pod Radou vlády pro rovné příležitosti žen
a mužů. Ve stejném výboru jsme se podíleli na vypracování doporučení pro legislativní
podporu aktivního otcovství. Druhá analýza se věnovala oblasti reklamy a médií pod názvem
Gender, média a reklama: Možnosti (samo)regulace genderových stereotypů v médiích
a reklamě. Závěry a doporučení jsme prezentovali na závěrečné konferenci českého
předsednictví: The European Conference on New Ways in Overcoming Gender Stereotypes:
Promoting gender equality in public and private media. Třetí analýza, kterou jsme publikovali
s názvem “Postavení žen v penzi” byla zaměřena na český penzijní systém a jeho genderové
aspekty.
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Edice Policy Paper
V roce 2009 jsme započali s vydáváním edice Policy Paperů, publikováno bylo 5 témat:
 Legislativní možnosti podpory aktivního otcovství - doporučení úprav pro ČR;
 Zobrazování žen a mužů v reklamě: doporučení pro reklamní průmysl, politickou
a širokou veřejnost;
 Odstraňování genderových stereotypů v médiích – možnosti a výzvy;
 Strategie začlenění genderu do české rozvojové spolupráce: Ne móda, ale nutná
podmínka efektivity;
 Gender a diskriminace
Watch-dog
V roce 2009 jsme se zapojili do činnosti České ženské lobby (ČŽL a iniciovali hned několik
výzev: ČŽL a finanční krize, ČŽL a rodinná politika, ČŽL a dotační politika státu.
Stali jsme se národním koordinátorem pro ČR v globální kampani "Celosvětový den
monitoringu médií 2009/2010" (The Global Media Monitoring Project 2009/2010 (GMMP),
na výzkumu jsme spolupracovali s Institutem komunikačních studií a žurnalistiky na UK FSV.
Uspořádali jsme odbornou veřejnou debatu „Znásilnění – opomíjená problematika v ČR?“.
Debata se konala v prostorách Městského soudu v Praze za účasti soudců a soudkyň.
Zástupkyně ProEquality byla členkou vládní delegace 53. zasedání Komise Organizace
spojených národů (OSN) pro postavení žen v New Yorku, kde reprezentovala nestátní
neziskový sektor.
Gender a mezinárodní politika
V roce 2009 jsme pokračovali v prosazování genderového aspektu do rozvojové spolupráce
a humanitární pomoci a expertně jsme se etablovali u Ministerstva zahraničních věcí
a neziskových organizací sdružených v platformě České fórum pro rozvojovou spolupráci
(FoRS).
V rámci tematické oblasti Gender a rozvoj jsme se podíleli na projektu FoRS Efektivnost
organizací občanské společnosti v rozvojové spolupráci, realizovaného při příležitosti
předsednictví České republiky v Radě EU. V rámci projektu jsme koordinovali právě prioritu
gender a rozvoj a přispěli jsme textem do výsledné publikace projektu studií Gender
a efektivnost rozvoje v českém kontextu.
Ve spolupráci s Ústavem mezinárodních vztahů jsme vypracovali společný policy paper
s názvem „Strategie začlenění genderu do české rozvojové spolupráce: Ne móda, ale nutná
podmínka efektivity“. Ministerstvo zahraničních věcí projevilo o zpracování tématu zájem,
poskytlo komentář k pracovní verzi dokumentu a návrh policy paperu si osvojilo, takže jeho
obsah byl prezentován na Radě pro zahraniční rozvojovou spolupráci.
U příležitosti pořádání konference Forum 2000 Demokracie a svoboda v multipolárním světě
jsme navrhli, připravili a po té i vedli debatu na téma „Univerzalita lidských práv žen?
Postavení žen v muslimských zemích“.
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Forum 2000

Forum 2000

S ČŽL jsme se zúčastnili mezinárodní konference o naplňování rezoluce Rady bezpečnosti
OSN č. 1325 o ženách, míru a bezpečnosti evropskými zeměmi, kterou iniciovaly organizace
Initiative for Peacebuilding, the European Peacebuilding Liaison Office a International Alert.
Připojili jsme se k doporučením vládám Civil Society Recommendations on the
Implementation of UN Security Council Resolution 1325 in Europe, která vzešla
z konference.
Organizačně a obsahově jsme se podíleli na konferenci ČŽL „Ženy v ozbrojených konfliktech
a mírových procesech: Konference o naplňování rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1325
o ženách, míru a bezpečnosti a č. 1820 o sexuálním násilí během ozbrojených konfliktů“.

Ženy v ozbrojených konfliktech a mírových procesech
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Ženy v ozbrojených konfliktech a mírových procesech

Ženy v ozbrojených konfliktech a mírových procesech

Na podporu genderového rozměru rozvojové spolupráce a humanitární pomoci do zahraničí
jsme uspořádali dobročinný Běh za ženy v Africe. Aktivita byla součástí kampaně Česko proti
chudobě, ke které se Otevřená společnost připojila v roce 2008.
Gender, trh práce a podpora zaměstnanosti
V roce 2009 jsme zahájili dva projekty, oba financované z prostředků OP LZZ. Prvním z nich je
projekt Rovné příležitosti na trhu práce: Gender a management kvality ve spolupráci
s italskou organizací Progetto Donna. Cílem projektu je zohlednit změny v procesním
a hodnotovém řízení firem a organizací. Druhý projekt je zaměřen na vzdělávání v oblasti
diskriminace z důvodu pohlaví Zvyšování kapacity veřejné správy v boji proti diskriminaci
na trhu práce s Poradnou pro občanství/občanská a lidská práva. Cílem je zefektivnění
postupů kontrolních orgánů při odstraňování nejzávažnějších projevů diskriminace na trhu
práce a uspořádání série vzdělávacích seminářů. Oba projekty budou pokračovat v roce
2010.
Zástupkyně centra ProEquality se podílejí na práci poradních orgánů vlády:
Rada vlády pro nestátní neziskové organizace
Rada pro rovné příležitosti resp.:
Výbor pro sladění pracovního, soukromého a rodinného života
Výbor pro institucionální zabezpečení rovných příležitostí žen a mužů
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Financování
Nadace Open Society Fund Praha
Friedrich-Ebert-Stiftung e.V. Prag
a finančními prostředky z programu Operační programu Lidské zdroje a zaměstnanost
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7. Kampaň NNO Neziskovky a krize
V roce 2009 Otevřená společnost, o.p.s. iniciovala a koordinovala kampaň nestátních
neziskových organizací, jejímž cílem bylo upozornit na pozitivní roli NNO, respektive tzv.
třetího sektoru ve společnosti. Kampaň byla adresována premiérovi a a podíleli se na ní
následující střešní organizace a asociace:
Česká asociace streetwork
Česká ženská lobby
České fórum pro rozvojovou spolupráci
Fórum dárců
Fórum pro integraci
Hestia – Národní dobrovolnické centrum
Národní rada osob se zdravotním postižením ČR
Rada uměleckých obcí
SKOK - Spolek oborové konference NNO působících v sociální a zdravotně sociální olasti
Zelený kruh
Premiér vlády Václav Fischer byl osloven dopisem s tím, že právě „neziskové organizace se
zásadním způsobem podílejí na zajišťování sociálních služeb a dalších aktivit prospěšných
celé společnosti. Jejich činnost je oproti státním zařízením často více ekonomická a efektivní
a v době ekonomické krize jsou dobře připravené podílet se na zmírnění jejích společenských
dopadů, včetně dopadů, které lze prostřednictvím státní správy zmírnit jen obtížně.“ Díky
mediální kampani byla uskutečněna historicky první schůzka zástupců NNO s premiérem, pro
kterou byly připraveny k jednání podklady a byly vyjádřeny následující požadavky a návrhy
možných řešení, které byly směřovány následně:
Důsledná implementace Zásad pro poskytování dotací NNO a jejich aktualizace
Zjednodušení přístupu NNO k čerpání evropských peněz
Posílení partnerství vlády a NNO v době krize napříč sektory
Schůzka s premiérem usnadnila realizovat další jednání. Došlo ke schůzkám s ministrem pro
lidská práva Michalelem Kocábem, který má v kompetenci agendu NNO. Další schůzka
proběhla s ministrem pro místní rozvoj Rostislavem Vondruškou, jehož resort koordinuje
čerpání evropských fondů, došlo k jednání na ministerstvu práce a sociálních věcí a na
ministerstvu financí. Konkrétním výsledkem kampaně bylo schválení nových Zásad pro
poskytování dotací NNO v lednu 2010, které mají zrychlit dotační řízení tak, aby počínaje
rokem 2011 byli žadatelé informováni o poskytnutí dotace do konce předcházejícího roku.
Pro kampaň byly vytvořeny webové stránky www.neziskovky-a-krize.cz, kde se připojili další
organizace a jednotlivci, dále byl vytvořen profil na Facebooku a Twitteru. Media byla
informována prostřednictvím tiskové konference a tiskových zpráv.

Financování
Nadace Open Society Fund Praha
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8. Přehled hospodaření

výnosy v roce 2009
příspěvky od právnických osob
nadační příspěvky od českých nadací
přijaté dotace
bankovní úroky
publikace - změna stavu zásob
vlastní činnost

náklady v roce 2009
osobní náklady
spotřební materiál (včetně admin)
cestovné
daně a poplatky
kurzové ztráty
ostatní služby
ostatní náklady

3 628 105,76
951 294,79
42 509,41
-133 448,08
816 842,31
5 305 304,19

4 510 536,00
206 273,06
167 062,60
4 500,00
4 153,81
1 316 610,43
54 212,29
6 263 348,19

náklady na správu
náklady na hlavní činnost

116 274,01
6 147 074,18

projekty a jejich výdaje v roce 2009
Centrum ProEquality
ProEquality - mezinárodní spolupráce
ProEquality -veřejná správa
Právo na informace – Otevřete.cz
Gender ve škole
Centrum ProPolice
Centrum ProCulture
Koncept a praxe sociální ekonomiky
Romská integrace
kampaň NNO
spolupráce s Nadací OSF Praha

Kč
916 738,76
487 096,26
304 245,00
599 095,10
35 234,16
1 204 383,64
999 418,58
868 392,45
626 508,03
93 000,00
12 962,20
6 147 074,18
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9. Poděkování
Otevřená společnost, o.p.s. děkuje za podporu a to nejen finanční, své zakladatelské organizaci
Nadaci Open Society Fund Praha.

Realizaci projektů Otevřené společnosti, o.p.s. v roce 2009 finančně podpořili:

finanční prostředky z programu Operační programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe

Ministerstvo kultury ČR

Friedrich-Ebert-Stiftung e.V. Prag

Nadace Via

Otevřená společnost, o.p.s. Výroční zpráva 2009

45

