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Mise
Otevřená společnost, obecně prospěšná společnost, přispívá ke konsolidaci demokracie 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 souvisí s budováním rozvinuté občanské
společnosti. Prosazuje principy demokracie a právního státu, zavádí nové přístupy a pracuje jako programová
laboratoř. 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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Úvodní slovo
Otevřená společnost, obecně prospěšná společnost, vstoupila v roce 2010 do druhé dekády svého působení
na scéně českého neziskového sektoru. Tak jako v letech minulých i tento rok úspěšně realizovala programy
a projekty, jejichž cílem je přispět k rozvoji a posílení občanské společnosti, rozvoji demokracie a prosazování
politik, založených na principech právního státu.
Na následujících stránkách vám jednotlivá programová centra představují své aktivity, ve většině případů se
jedná o aktivity dlouhodobé.
V rámci jednotlivých programů se publikovala celá řada zajímavých studií, materiálů a knih. Za zmínku jistě
stojí překlad a vydání manuálu Analýza kriminality v 60 krocích. Věřím, že, se tato kniha stane, stejně tak
jako v mnoha jiných zemích užitečnou pomůckou v činnosti policejních sborů a nepostradatelným zdrojem
informací při vzdělávání policistů i v České republice. Manuál velmi přehledně představuje analýzy protiprávního
jednání na místní úrovni a poskytuje řadu návodů a praktických rad.
Další publikací, která stojí za pozornost, je publikace Ženy a česká společnost, což je stínová zpráva o implementaci Pekingské akční platformy. Publikace byla vydaná při příležitosti 15. výročí přijetí Pekingské akční
platformy, která dodnes představuje jeden z nejobsáhlejších globálních politických rámců k dosažení genderové
rovnosti a posílení postavení žen. Na publikaci se pod koordinací Centra ProEquality podílela celá řada velmi
respektovaných autorů a autorek, kteří se postavení žen (nejen) v české společnosti dlouhodobě zabývají.
Za osm let trvání si vydobyla respekt mezi veřejnými institucemi soutěž OTEVŘENO X ZAVŘENO, která
hodnotí otevřenost a informační přístupnost úřadů České republiky. Je bohužel alarmující, že počet nominací
na titul ZAVŘENO dosud několikanásobně převažuje nad nominacemi na titul OTEVŘENO.
Aktivity Otevřené společnosti, o.p.s. se neodehrávaly pouze v České republice, ale i na mezinárodní scéně. Tým
Centra ProPolice obsahově připravil a koordinoval trénink lotyšských policistů.
Centrum ProEquality připravilo ve spolupráci s Forem 2000, Informačním centrem OSN a odborem OSN
Ministerstva zahraničních věcí panelovou diskusi zaměřenou na ženy v konfliktních a post-konfliktních situacích. Zástupkyně ProCulture se aktivně zúčastnily celé řady mezinárodních akcí, mezi jinými konference Arts
Funding – Artistic Freedom, pořádané European Council of Artists v Záhřebu, prezentovaly své zkušenosti
z Future City Game pořádané v České republice na CLES (Center for Economic Strategies) Summit 2010
v Manchesteru.
Úspěšné realizování programů a naplňování cílů Otevřené společnosti o.p.s. by nebylo možné bez profesionálně
odvedené práce pracovníků a pracovnic organizace, kterým bych ráda za jejich práci poděkovala. Poděkování
si rovněž zaslouží i řada externích odborníků a odbornic, z nichž někteří jsou součástí týmů projektů Otevřené
společnosti, o.p.s.
Zdenka Almerová
předsedkyně správní rady Otevřené společnosti, o.p.s.
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Správní rada
Zdenka Almerová, předsedkyně
Robert Basch, člen
Marta Pišoft Kozáková, členka

Dozorčí rada
Vlasta Hirtová, předsedkyně
Ivana Stočesová, členka
Ladislava Šonová, členka

Zaměstnanci
Marta Smolíková, ředitelka, manažerka Centra ProCulture
Tereza Wennerholm Čáslavská *, koordinátorka Centra ProEquality
Daniela Jasovská *, koordinátorka centra ProPolice
Pavel Komínek (do srpna 2010), koordinátor centra ProPolice
Alena Králíková *, koordinátorka Centra ProEquality
Petra Kubálková, manažerka Centra ProEquality
Jana Mravcová, manažerka programů Otevřete a Sociální ekonomika
Míla O’Sullivan, koordinátorka Centra ProEquality
Ondřej Skalník *, koordinátor centra ProPolice
Petr Svatoš *, IT manažer
Michal Tošovský, manažer centra ProPolice
Zuzana Vránová, účetní
Lenka Zemanová, koordinátorka Centra ProCulture a rozvoje organizace

Externí spolupracovníci
Oldřich Kužílek, program Otevřete
Kateřina Vyžvaldová, Centrum ProEquality
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Programové oblasti a projekty Otevřené společnosti
Společnost bez diskriminace
strategický cíl: rovné příležitosti pro ženy a muže

Centrum ProEquality
Centrum ProEquality – think tank pro politiku rovných příležitostí žen a mužů – je nezávislé a nepolitické
myšlenkové centrum, spojující výzkum a aktivismus, zaměřený na prosazování rovných příležitostí pro ženy
a muže a posilování ekonomického, sociálního a politického postavení žen ve společnosti.
Hlavním cílem centra je identifikovat a analyzovat genderové nerovnosti a přispívat k jejich odstraňování především
prostřednictvím formování a rozvíjení veřejné politiky, podporující rovné příležitosti žen a mužů a otevíráním
odborné, veřejné i politické diskuze o genderové tématice a postavení žen a mužů ve společnosti.
Rok 2010 byl ve znamení několika významných výročí, která se také zásadním způsobem promítla do činnosti
Centra ProEquality. Klíčovými událostmi roku 2010 bylo 15. výročí přijetí Pekingské akční platformy, 10. výročí
přijetí rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1325 o ženách, míru a bezpečnosti, 10 let od stanovení globálních
Rozvojových cílů tisíciletí a pro Českou republiku konkrétně také hodnocení plnění mezinárodní právně závazné úmluvy CEDAW. Centrum ProEquality využilo zmíněných výročí v rámci své analytické činnosti a aktivit
v oblasti obhajoby veřejného zájmu (advocacy), zaměřených jak na národní úroveň, tak na veřejné politiky
s mezinárodním přesahem.
Centrum ProEquality se také věnovalo projektům zaměřeným na trh práce a politiku zaměstnanosti.

Projekty realizované v roce 2010
Zvyšování kapacity veřejné správy v boji proti diskriminaci na trhu práce
Projekt byl zaměřen na vzdělávání v oblasti diskriminace z důvodu pohlaví, a probíhal ve spolupráci s Poradnou
pro občanství/občanská a lidská práva.
Podpořeno: Program OP L LZ

Rovné příležitosti na trhu práce: Gender a management kvality
Projekt zaměřený na změnu procesního a hodnotového řízení směrem k podpoře rovných příležitostí ve firemní
praxi.
Podpořeno: Program OP L LZ
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Podpora think tanku
Projekt podporující analytickou činnost zaměřenou na veřejné politiky a posilování veřejné diskuze, týkající se
postavení mužů a žen ve společnosti.
Podpořeno: Nadace Open Society Fund Praha

Stínová zpráva o hodnocení implementace Pekingské akční platformy
Publikace vydaná při příležitosti 15. výročí přijetí Pekingské akční platformy, která dodnes představuje jeden
z nejobsáhlejších globálních politických rámců k dosažení genderové rovnosti a posílení postavení žen.
Náklady: 9 058 EUR
Podpořeno: Friedrich Ebert Stiftung

Projekt Globálního monitoringu médií
GMMP je nejkomplexnějším a nejdéle trvajícím výzkumem a iniciativou, zaměřující se na férové a vyvážené
zastoupení žen a mužů ve zpravodajských médiích. Koordinuje jej WACC, globální síť zprostředkovatelů zpráv,
propagujících komunikaci ve prospěch společenské změny, ve spolupráci s organizací analyzující data –
Media Monitoring Africa, a za podpory Rozvojového fondu OSN pro ženy (UNIFEM). Centrum ProEquality
je koordinátorem projektu za ČR.
Podpořeno: UNIFEM

Studijní cesta zástupkyň Women’s Committee for Protection of Human Rights z Kosova
Centrum ProEquality připravilo několikadenní seminář v ČR pro zástupkyně WCPHR z Kosova, zaměřený na
sdílení zkušeností v oblasti obhajoby veřejného zájmu (advocacy).
Podpořeno: USAID

Projekt České ženské lobby k 100. výročí MDŽ
Projekt byl zaměřen na aktivizaci odborné i laické veřejnosti k prosazování ženských práv a na posílení spolupráce
ženských/genderových organizací při oslavách 100. výročí MDŽ.
Podpořeno: SCWF
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Úspěchy
Publikace Ženy a česká společnost: Hodnocení implementace Pekingské akční platformy na
národní a mezinárodní úrovni (Peking + 15)
V březnu 2010 vydalo centrum ProEquality publikaci Ženy a česká společnost, která představuje kritický pohled
občanské společnosti na praktické naplňování závazků, deklarovaných před 15 lety v Pekingu. Zpráva hodnotí
míru naplňování všech 12 kritických oblastí Pekingské akční platformy s důrazem na období 2004 až 2009,
přičemž posuzuje vývoj postavení žen v české společnosti a dodržování závazků, týkajících se naplňování genderové rovnosti a posílení postavení žen v zahraniční politice ČR. Zprávu editovaly Petra Kubálková a Tereza
Wennerholm Čáslavská a přispělo do ní 18 autorů a autorek.
Publikace je ke stažení zde: http://www.proequality.cz/res/data/007/000852.pdf
Anglický výtah je k dispozici zde: http://www.proequality.cz/res/data/007/000857.pdf

100. výročí Mezinárodního dne žen
Centrum ProEquality pořádalo v rámci týdne akcí k 100. výročí Mezinárodního dne žen minifestival sociálních
spotů (sociálních reklam) na téma Ženy, muži, společnost a my v 21. století. Více než hodinové promítání
sociálních reklam na téma gender, diskriminace na trhu práce, zaměstnávání žen nebo GLBT se konalo v kině
Světozor.

Implementace rezoluce RB OSN č. 1325 v Evropě: 21 případových studií
Centrum ProEquality přispělo za ČR do publikace případových studií k implementaci rezoluce RB OSN č. 1325
o ženách, míru a bezpečnosti. Publikaci UNSCR 1325 IN EUROPE: 21 case studies of implementation, která
se věnuje naplňování rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1325 o ženách, míru a bezpečnosti v 21 evropských
zemích, vydala organizace EPLO (European Peacebuilding Liaison Office). Publikace mapuje snahy občanské
společnosti o prosazování této rezoluce do praxe a úroveň jejího naplňování na národní úrovni.
Publikace je ke stažení zde: http://www.proequality.cz/res/data/007/000870.pdf

Globální a národní zpráva Who Makes the News?
Centrum ProEquality se podílelo na projektu Globálního monitoringu médií 2009/2010, který zjišťoval zobrazování
žen v médiích prostřednictvím analýzy 1 365 novin, televizí, radiových stanic a internetových zpravodajských
portálů, 17 795 zpráv a 38 253 osob ve zpravodajství v 108 zemích světa, kde žije 82 % světové populace. Výstupem
projektu jsou národní zprávy, včetně zprávy za ČR a globální zpráva Who Makes the News?, které jsou ke stažení
zde: http://www.proequality.cz/articles.html?articleID=384

Běh za ženy v Asii
Centrum ProEquality je koordinátorem Rozvojového cíle tisíciletí č. 3 (prosazovat genderovou rovnost a posilovat
postavení žen ve společnosti) v rámci kampaně Česko proti chudobě. Již podruhé v rámci kampaně Centrum
pořádalo osvětovou akci Běh za ženy v Asii, s cílem upozornit na situaci žen v asijských rozvojových zemích
a také propagovat neziskové organizace, které v Asii pomáhají.
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Stínová zpráva hodnotící plnění mezinárodní úmluvy CEDAW - Convention on the Elimination
of All Forms of Discrimination against Women
Centrum ProEquality přispělo do publikace České ženské lobby, která vznikla jako stínový dokument ke čtvrté
a páté periodické zprávě ČR o plnění úmluvy CEDAW. Publikace zčásti čerpala a citovala z obsáhlé a aktuální
publikace Centra ProEquality Ženy a česká společnost. ProEquality přispělo do publikace kapitolami Institucionální
zabezpečení a Mezinárodní dimenze.
Zpráva je k dispozici zde: http://www.proequality.cz/res/data/007/000884.pdf

Panelová diskuse Ženy pro vytvoření bezpečného světa
Centrum ProEquality připravilo ve spolupráci s Forem 2000, Informačním centrem OSN a odborem OSN
Ministerstva zahraničních věcí panelovou diskusi, zaměřenou na ženy v konfliktních a post-konfliktních situacích,
jejímž cílem bylo přispět do globálního procesu hodnocení deseti let implementace rezoluce RB OSN č. 1325
o ženách, míru a bezpečnosti. Diskuse se zúčastnili hosté z různých částí světa, s různými pohledy a zkušenostmi:
Shirin Ebadi (právnička, laureátka Nobelovy ceny míru, Irán), Beatrice Mtetwa (právnička, advokátka pro
lidská práva, Zimbabwe), Janina Hřebíčková (vedoucí Zastupitelského úřadu ČR v Prištině, MZV ČR), Michal
Broža (Informační centrum OSN v Praze, Česká republika), Pavel Gruber (Charita ČR/FoRS, Česká republika).
Debata byla doprovodnou akcí Konference Forum 2000 Svět, ve kterém chceme žít.
Shrnutí debaty je k dispozici zde: http://www.proequality.cz/rozvoj/gender-a-rozvojII.html?articleID=400

Publikace Diverzita v principech managementu kvality a společenské odpovědnosti organizací a ﬁrem
V rámci projektu Gender v managementu kvality byly využity zkušenosti italského partnera Progetto Donna,
které se následně také promítly do příručky Diverzita v principech managementu kvality a společenské odpovědnosti organizací a firem. Publikaci lze využít jako manuál pro zavádění systémových změn ve firmách v
oblasti managementu kvality a společenské odpovědnosti.

Romská integrace
Ve spolupráci s Centrem ProEquality byla připravena analýza zaměřená na Romské ženy a podnikání. Cílem
analýzy ve vytipované lokalitě v Roudnici nad Labem bylo zjistit, jaké jsou možnosti a překážky vstupu romských
žen na trh práce, a jakou roli by romské ženy mohly hrát při integraci sociálně znevýhodněných rodin.
Studie představuje některé z možností, které by napomohly větší zaměstnanosti romských žen. Je to především
podpora uplatnění žen na trhu práce prostřednictvím job klubů, poradenství, rekvalifikačních kurzů atd., možnost
samostatného podnikání žen na živnostenský list či založení sociální firmy odpovídajícím subjektem, která by
ženy zaměstnala.
Tým: Kateřina Vyžvaldová, Petra Kubálková
Výdaje projektu: 178 784 Kč
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Webové stránky: www.proequality.cz
Facebook: Centrum ProEquality
Zapojení do poradních orgánů vlády
•

Rada vlády pro nestátní neziskové organizace

•

Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů

•

Výbor pro sladění pracovního, soukromého a rodinného života

•

Výbor pro institucionální zabezpečení rovných příležitostí žen a mužů

Tým Centra ProEquality
Petra Kubálková
Míla O’Sullivan
Alena Králíková *
Tereza Wennerholm Čáslavská *
*částečné úvazky
Výdaje projektu ProEquality :
ProEquality - projekt Mezinárodní spolupráce

1 308 845,70 Kč

ProEquality - projekt Veřejná správa

1 285 344,76 Kč

proEquality - Prolomit vlny
Centrum ProEquality - Think-tank
Celkem
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Fungující veřejná správa
strategický cíl: veřejné informace jsou přístupné veřejnosti

Otevřete.cz
1. ledna 2000 nabyl účinnosti zákon č. 106/1999 o svobodném přístupu k informacím, který ukládá orgánům
veřejné správy povinnost poskytnout informace vztahující se k jejich působnosti. Zákon tak dává občanům
právo na informace podle čl. 17 a 35 Listiny základních lidských práv a svobod a zavádí do celé oblasti veřejné
správy princip publicity a otevřenosti.
Cílem programu je podporovat občany ve schopnosti účinně uplatnit právo na informace, zapojit se do rozhodování
veřejné správy, bránit se proti neoprávněnému omezování práva šířit informace a také prohloubit motivaci
k uplatnění tohoto práva.

Projekty realizované v roce 2010
Právo na informace – Otevřete.cz 2010
Tento projekt podporuje občany v jejich právu na svobodný přístup k informacím a spoluúčast na rozhodování
o věcech veřejných. Podpora občanů probíhá zejména formou poradenství, které se týká aktivního uplatňování
práva získávat informace z úřadů a institucí spravovaných státem, a dále pak zapojováním občanů do rozhodovacích procesů veřejné správy. Důležitým posláním projektu je podpora aktivit, zaměřených na zlepšování
úrovně poskytovaných informací ze strany povinných subjektů a v neposlední řadě snaha o prosazování právních
úprav podporujících otevřenost veřejné správy.
Webové stránky
Součástí projektu jsou webové stránky, které obsahují webovou poradnu, diskuzi, aktuality a užitečné odkazy,
týkající se práva na informace (aktualizovaná databáze rozsudků podle zákona 106/1999 Sb., nejčastější dotazy
apod.) Návštěvnost těchto stránek je více jak 50 000 návštěvníků ročně.
Poradenství
Prostřednictvím elektronické poradny bylo v roce 2010 zodpovězeno 82 dotazů. Prostřednictvím emailu a telefonu
bylo vyřízeno dalších 94 dotazů pro občany a 71 dotazů pro novináře a novinářky českých médií.
Nejčastější dotazy se týkaly jednání zastupitelstev (pořizování zvukového a obrazového záznamu, zveřejňování
zápisů, účast na jednání apod.) a ceny za poskytnuté informace (účtování nákladů žadateli, ceníky, stanovení
ceny).

Úspěchy:
OTEVŘENO X ZAVŘENO 2010
8. ročník soutěže Otevřeno x Zavřeno hodnotí otevřenost a informační přístupnost úřadů České republiky.
Do tohoto ročníků přišlo 94 nominací (před ověřením). 80 nominací bylo na titul ZAVŘENO a 14 na titul
OTEVŘENO. Předložené nominace hodnotila dvanáctičlenná porota v tomto složení: Tomáš Holenda –
Výroční zpráva 2010
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informatik, Katastrální úřad, Adriana Krnáčová – manažerka, bývalá ředitelka TIC, Vladimír Smejkal – soudní
znalec a universitní profesor, Břetislav Rychlík – režisér, Dana Bérová – ředitelka pro rozvoj obchodu, bývalá
ministryně informatiky, Jaroslav Winter – president sdružení BMI březen měsíc internetu, František Korbel
– 2. místopředseda Legislativní rady vlády, náměstek ministra spravedlnosti, Hana Marvanová – advokátka,
bývalá politička, Petr Kolman – učitel správního práva na PF MU v Brně, Vladimír Pirošík – advokát, spoluautor slovenského zákona o svobodném přístupu k informacím, Slovensko, Jan Macháček – novinář časopisu
Respekt.
Výsledky soutěže v roce 2010 v kategorii OTEVŘENO
Hlavní cena a 1. cena v kategorii Přístup k informacím byla udělena městu Lanškroun za nadstandardní
zveřejňování informací z jednání rady města (jmenovité hlasování, zápisy s popisem diskuse), za publikování
záznamů z jednání rady v radničním periodiku a za mimořádně podrobný, konkrétní a aktuální strategický
plán města.
1. cena v kategorii Svoboda projevu byla udělena městu Brno za zpravodaj Brněnský Metropolitan, za
zvýšenou snahu o objektivní a vyvážené informace o dění ve městě a zveřejňování názorů opozice.
Zvláštní cena v kategorii Veřejné zakázky, kterou získalo město Most za vynikající přehled veřejných zakázek,
jehož předností je uvedení skutečné výsledné ceny a odůvodnění její odchylky od ceny schválené a též možnost
různého vyhledávání.
Výsledky soutěže v roce 2010 v kategorii ZAVŘENO
Hlavní cena a 1. cena v kategorii Účast veřejnosti a otevřenost rozhodování získalo Hlavní město Praha za
neposkytování informací týkajících se zakázky na provoz Centra kartových služeb (Opencard).
1. cena v kategorii Přístup k informacím získala společnost Lesy ČR a.s. za systematické obstrukce při vyřizování žádostí o informace (zbytečné výzvy k upřesnění, překroucení zákona, průtahy, odepření informací
o výměně obory Radějov).
1. cena v kategorii svoboda projevu, šíření informací byla udělena městu Znojmu za aktivitu jeho tajemníka
a obecní policie spočívající v zastrašujícím zjišťování totožnosti občana, který chtěl na jednání zastupitelstva
rozdávat dopis, kritizující vedení radnice, a jeho následné předvedení strážníky městské policie, což vedlo
k tomu, že se nemohl zúčastnit jednání.
Výsledky soutěže v roce 2010 v kategorii CENA VEŘEJNOSTI
1. místo v kategorii OTEVŘENO - Správa Národního parku a CHKO Šumava - přístup k veřejným zakázkám
prostřednictvím minitendrů na lesnické činnosti
2. místo v kategorii OTEVŘENO - Most - zveřejňování podrobných informací na webu města o zadávání,
průběhu a výsledku veřejných zakázek
3. místo v kategorii OTEVŘENO - Městský zpravodaj Brněnský Metropolitan dává všem politickým stranám
v zastupitelstvu města (i opozici) stejně velký prostor pro jejich neredigované příspěvky
1. místo v kategorii ZAVŘENO - Ministerstvo kultury za odepírání informací o novele autorského zákona
2. místo v kategorii ZAVŘENO - Ministerstvo zdravotnictví za odepírání informací o tom, kdo je oprávněná
osoba k pěstování konopí k léčbě
3. místo v kategorii ZAVŘENO - Brno-střed za zneužívání radničního Zpravodaje pro propagaci starosty
Hlasování se zúčastnilo 2903 hlasujících.
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Soutěž Zlatý erb
Otevřete.cz je odborným garantem v celostátním kole soutěže Zlatý erb a hodnotí webové stránky měst a obcí
z pohledu povinných informací. V roce 2010 byla v poskytování povinných informací nejlepší obec Blešno
a mezi městy pak město Hranice.

Audity otevřenosti veřejné správy
V rámci projektu byla vytvořena metodika auditu Otevřenosti veřejné správy, která byla následně odzkoušena
na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje. Tento audit je zaměřen na kvalitu poskytovaných informací, postup
při vyřizování žádostí o informace, informační vyváženost Kralovéhradeckých listů a Infoligu. Tato data byla
zpracována a vyhodnocena. V závěrečné zprávě byla mimo jiné navržena určitá zlepšení. Audit je nabízen jako
služba projektu pro veřejnou správu.

Legislativní aktivity
Ministerstvo vnitra vytvořilo pracovní skupinu, jejímž úkolem je připravit návrhy na úpravu zákona 106/1999
Sb. Návrhy obsahují také připomínky projektu Otevřete.cz, jako například finanční sankce, zkrácení lhůt pro
vyřízení žádostí a zveřejňování informací o veřejných zakázkách, jako další povinná informace.

Pořad Zaostřeno na občana
Ve spolupráci s Českým rozhlasem bylo odvysíláno 10 pořadů Zaostřeno na občana, kde byly prezentovány případy
z poradenské praxe projektu, např. problematika mimořádného vyhledávání, cena za informace apod.
Projekt založil facebookový profil, uvádějící aktuální dění v oblasti práva na informace, a prostor je využíván
ke komunikaci o projektu a k diskuzi s veřejností.
Webové stránky: www.otevrete.cz
Facebook: Otevřete.cz
Tým projektu:
Jana Mravcová, Oldřich Kužílek, Petr Svatoš
Externí spolupráce: Šimon Hradilek, František Korbel, Tomáš Holenda, Adriana Krnáčová, Vladimír Smejkal,
Břetislav Rychlík, Dana Bérová, Jaroslav Winter, Hana Marvanová, Petr Kolman, Vladimír Pirošík, Jan Macháček,
TI Česká republika, Oživení.
Dárci v roce 2010:
Společnost SCIO: 50 000,- KČ
Hlavní donor: Nadace Open Society Fund Praha
Výdaje projektu Otevřete: 757 633,46 Kč
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Policie jako služba občanům
strategický cíl: policie slouží občanům/komunitě/veřejnosti

ProPolice
Cílem ProPolice je přispívat k tomu, aby Policie ČR nebyla pouze represivní složkou, odtrženou od očekávání
veřejnosti, ale aby policisté dokázali a mohli používat své dovednosti a oprávnění k cílené a co nejúčinnější
prevenci kriminality a aby se aktivně podíleli na utváření prostředí, v němž dochází k trestné činnosti. Východiskem tohoto pojetí policejní činnosti je filozofie community policing, jež staví na schopnosti policie hledat
viditelná, srozumitelná a trvalá řešení bezpečnostních problémů na místní úrovni ve spolupráci se svými přirozenými partnery, mezi něž patří občané, nevládní neziskové organizace, obce, instituce veřejné správy, média
a podnikatelské subjekty.
K prosazení této filozofie je nezbytná řada organizačních změn v policii, které navrhujeme: je to způsob distribuce
odpovědnosti a rozhodovacích pravomocí jednotlivých policistů, hodnocení jejich činnosti, změny obsahu a systému vzdělávání a jeho provázání s kariérním řádem, změny v přístupu ke sbírání informací o trestné činnosti a ve
způsobu práce s nimi a také ve vnitřním fungování policie.

Projekty realizované v roce 2010
Advocacy for Consolidation of Community Policing within Structure of Czech Police
Víceletý projekt, zaměřený na formulování obsahu a struktury vzdělávání policistů z pohledu community
policing.
Podpořeno: Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe

Promotion of Crime Prevention Through Community Policing in Talsu Police Department
(partner)
Víceletý projekt, jehož nositelem je Lotyšská státní policie a ProPolice v něm figuruje jako partner. Cílem projektu
je prosazení filozofie community policing a důraz na prevenci kriminality v činnosti lotyšské policie.
Podpořeno: Evropská komise, program Prevention of and Fight against Crime
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Operační grant 2010
Jednoroční projekt, zaměřený na tvorbu e-learningového kurzu community policing a rozšiřování informací
o community policing v češtině a v lotyštině.
Podpořeno: Evropská komise, program Criminal Justice

Podpora rozvoje policejní práce prostřednictvím policejního programu Otevřené společnosti, o.p.s.
Víceletý projekt, určený ke kofinancování ostatních projektových aktivit Centra ProPolice.
Podpořeno: Nadace OSF Praha

Úspěchy
Publikace sborníku Čtení o community policing. Soubor textů
Sborník starších i novějších textů pracovníků a spolupracovníků ProPolice.
Texty jsou uspořádány do tří tematických celků. První se věnuje tomu, co pojem vlastně znamená, jaká je jeho
historie a jaké jsou důvody vůbec uvažovat o tak zásadní změně pohledu na každodenní policejní práci. Cílem
druhého oddílu je hlavně přinést do praxe českých policistů inspiraci a nové podněty. Třetí oddíl se věnuje
akademičtější debatě o community policing.
Sborník sice na řadu otázek určitě nepřinese odpovědi, ale může posloužit jako odrazový můstek pro ty, kdo
chtějí o community policing vědět trochu více a podpořit debatu o tom, jak tuto deklarovanou prioritu Policie
ČR přivést v každodenní práci policistů k životu.
Sborník využíváme jako pomůcku při vzdělávání policistů.
Je ke stažení zde: http://pro-police.cz/press_release_attachments/18/cteni-o-cp.pdf

Překlad a vydání manuálu Analýza kriminality v 60 krocích
Manuál Analýza kriminality v 60 krocích původně vznikl na objednávku britského ministerstva vnitra, ale
velice rychle se stal užitečnou pomůckou v činnosti policejních sborů v řadě zemí po celém světě. Manuál
velmi přehledně představuje postupy analýzy protiprávního jednání na místní úrovni. V jednotlivých krocích
poskytuje řadu návodů a praktických rad, jak se naučit co nejlépe porozumět místním problémům a jak na ně
hledat co nejúčinnější odpovědi v podobě preventivních opatření. Některé z nich jsou nejspíš zkušenějším policistům známé, jiné jsou naopak docela nové. Nová je i snaha o systematické uspořádání postupů „zkušených
četníků“ a silný důraz na propojení kriminologické teorie a každodenní praxe policistů. Jádrem této činnosti
by podle tohoto pojetí měla být o detailní analýzu opřená řešení dlouhodobých problémů, na jejichž zmírnění nestačí obvyklé policejní postupy, založené na rychlé reakci po oznámení a následném vyšetřování jednotlivých
incidentů. Manuál využíváme jako pomůcku při vzdělávání policistů; v současnosti je v tištěné podobě zdarma
distribuován do knihoven policejních vzdělávacích zařízení a policistům na nejrůznějších úrovních policejní
organizace. V průběhu roku 2011 bude v elektronické podobě umístěn k volnému stahování na internetových
stránkách Centra ProPolice.
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Vytvoření modulu pro elektronické vzdělávání
Elektronický vzdělávací portál Otevřené společnosti (dostupný na adrese http://elearning.osops.cz) vznikl
v reakci na obtíže při prosazování komplexnějšího začlenění community policing do vzdělávání policistů
Policie ČR. Jeho hlavní výhodou je okamžitá dostupnost. Kurzů na tomto portálu se může účastnit kdokoli
bez ohledu na místo, kde žije či na jeho pracovní režim. Portál je postaven tak, aby jej ke své potřebě mohla do
budoucna využívat k vzdělávací činnosti i ostatní centra Otevřené společnosti.

Vytvoření pilotního e-learningového kurzu Community policing
E-learningový pilotní kurz Community policing byl testován jako součást doplňkového programu účastníků
Základní odborné přípravy policistů na Vyšší odborné škole MV v Praze a jeho pilotování bude pokračovat na
různých místech i v roce 2011.
Kurz je sestaven z dvanácti týdenních lekcí, z nichž každá obsahuje texty, vytvořené přímo pro potřeby kurzu
a další materiály (tiskoviny, videa, pracovní sešity) a nástroje zpětné vazby ze strany vyučujících i studentů
kurzu. Cílem kurzu je provést jeho účastníky základními úvahami o smyslu a potřebnosti proměn zaběhnuté
policejní činnosti, které community policing vyžaduje, seznámit je s jeho hlavními pilíři i se souvisejícími kriminologickými koncepty – a samozřejmě na konkrétních příkladech nastínit, jak by měli policisté a policistky
postupovat ve své každodenní praxi.

Třídenní trénink lotyšských policistů
Trénink proběhl v lotyšském městě Liepaja v říjnu 2010. Zúčastnilo se jej bezmála 40 policistů regionu Kurzeme
z nejrůznějších úrovní řízení – od ředitele regionu přes vedoucí jednotlivých oddělení až po řadové policisty, od
nichž se očekává užší spolupráce s veřejností a prevence kriminality. Obsahem tréninku bylo kromě zhodnocení
prvního roku lotyšského projektu a posunu, jehož dosáhli policisté v místě prvního pilotu (město Talsi), také
předání dalších informací a zkušeností, zejména z oblasti praktických nástrojů, které lze použít při policejní
činnosti na místní úrovni a z oblasti prevence kriminality, včetně příkladů dobré praxe z České republiky.
Kromě zástupce ProPolice se na obsahu tréninku podíleli i zástupci Policie ČR – kpt. Soňa Svobodová z Ředitelství
PČR Jihomoravského kraje a plk. Martin Hrinko, náměstek ředitele PČR Severomoravského kraje.
Webové stránky: www.pro-police.cz
Tým:
Michal Tošovský
Ondřej Skalník*
Daniela Jasovská*
Pavel Komínek (do srpna 2010)
*částečné úvazky
Výdaje projektu ProPolice: 1 869 105 Kč
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Kultura jako základní pilíř společnosti
strategický cíl: kultura jako součást politické agendy

ProCulture
Cílem ProCulture – výzkumného, informačního a vzdělávacího centra pro umění a kulturu, je změnit přístup
české společnosti a její politické reprezentace k oblasti kultury prostřednictvím aktivní kulturní politiky a začlenit kulturu do obecné politické agendy. Kultura je pro rozvoj společnosti nezbytná, neboť posiluje tvořivost
a inovace, propojuje komunity, kultivuje veřejný život a veřejnou sféru. V neposlední řadě představuje kultura
a kulturní/kreativní průmysl dynamicky rostoucí globální sílu, která proměňuje svět kolem nás.

Projekty realizované v roce 2010
Kulturní politika
Kulturní politika na místní úrovni – Kreativní města
ProCulture pokračovalo ve spolupráci s British Council na mezinárodním projektu Kreativní města, jehož
posláním je představit britský koncept kreativních měst v ČR a to především představitelům veřejné správy.
Cílem je upozornit ji na roli kultury v rozvoji měst a kvalitě života obyvatel. Během roku byly uspořádány dvě
Future City Game. Jedná se o dvoudenní workshop, do kterého se zapojují občané a další subjekty z měst, kde
se projekt odehrává, a který facilituje vyškolená pracovnice centra ProCulture. V březnu byla zorganizována
Future City Game v pražském obvodě 11 s názvem Kulturně společenský prostor Jižního Města. V květnu pak
v Ostravě na téma Co zůstane stejné a co se v multikulturní Ostravě změní? V Ostravě byla FCG již podruhé
a tentokráte byla určena pracovníkům městské administrativy a místních kulturních organizací s cílem připravit
a ověřit podklady pro kandidaturu na titul Ostrava Evropské město kultury 2015.
Vzhledem k tomu, že v druhé polovině roku prakticky začala volební kampaň, ProCulture od pořádání FCG
upustilo protože nebyla záruka, že nová politická reprezentace bude s jejich výsledky pracovat. British Council
projekt Kreativní města počátkem roku 2011 ukončil, ProCulture však získalo na provozování FCG v ČR
licenční smlouvu i pro rok 2011.

Kulturní politika na národní úrovni
V roce 2010 bylo ProCulture ministerstvem kultury pověřeno vypořádáním mezirezortního připomínkového
řízení pro později vládou schválený Rámec udržitelného rozvoje. ProCulture připomínky pro MK zpracovalo,
a účastnilo se jednání s Ministerstvem životního prostředí, které dokument zpracovávalo.

Kulturní politika na úrovni EU – Zelená kniha
ProCulture se podílelo na vypracování stanoviska Výboru regionů EU k Zelené knize Uvolnění potenciálu
kulturních a tvůrčích odvětví. Ředitelka ProCulture připravovala podklady pro zprávu a jednání Komise pro
vzdělávání, mládež, kulturu a vědu a dále návrh znění stanoviska, které bylo jednohlasně přijato Komisí v září
a poté Výborem regionů v prosinci 2010. V rámci práce na dokumentu se v Bruselu konala veřejná konzultace
za účasti zástupců evropských regionů.
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Práce na stanovisku k Zelené knize byla využita i ke kampani na národní úrovni. Problematiku Zelené knihy
jsme představili na schůzkách s MK, MPO, MMR, dále Svazu měst a obcí, zástupcům jihomoravského kraje
a města Jihlavy, pracovníkům Magistrátu města Ostravy a předsedovi České delegace Výboru regionů v EU.
Proběhlo jednání s místopředsedou Hospodářské komory a ředitelkou Národní asociace klastrů. Cílem těchto
schůzek bylo upozornit na vztah umění, kultury, kreativity a inovací, a na využití sektoru kultury při přípravě
strategických materiálů pro programové období 2014-2020. Jednotlivá doporučení, formulovaná ve stanovisku,
byla průběžně konzultována a využívána v rámci dalších prezentací a veřejných vystoupení.

Činnost výzkumná
V roce 2010 ProCulture pokračovalo ve spolupráci s Institutem umění – Divadelním ústavem na dvou
výzkumných projektech: Sociálně-ekonomický potenciál kulturního/kreativního průmyslu v ČR a Studie stavu,
struktury, podmínek a financování umění v ČR. Výstupy obou projektů budou prezentovány v roce 2011.
V roce 2010 ProCulture obdrželo grant od US Embassy v Praze na projekt Korporátní dárcovství v kultuře,
jehož cílem je zmapovat motivace korporátních dárců kulturních projektů. Smyslem projektu je zároveň identifikovat slabiny, které znesnadňují dárcovství v ČR, a otevřít debatu o možném podílu soukromého sektoru
na financování kulturních aktivit a vytvoření vhodných podmínek pro dárcovství, případně o lepší propagaci
příkladů dobré praxe.

Činnost informační, poradenská a konzultační
V roce 2010 jsme pokračovali v publikování praktických informací na webových stránkách www.proculture.
cz, určených zejména uměleckým a kulturním neziskovým organizacím, zástupcům veřejné správy, umělcům,
manažerům, uměleckým organizátorům a dalším zájemcům. Na stránkách www.proculture.cz je v současné
době přes 2 000 registrovaných příjemců e-bulletinu.
Dále jsme poskytovali konzultace pro neziskové subjekty a projekty. Týdně jde přibližně o tři běžné konzultace
a rady, prostřednictvím e-mailu či telefonu, případně formou osobního jednání. Tato služba je poskytována pro
jednotlivce (umělce, kulturní manažery) 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 České Budějovice,
město Ostrava, Magistrát hl.m. Prahy, Ministerstvo kultury a další.

Úspěchy:
Výsledky Future City Game byly prezentovány na sympóziu Umění, kulturní rozmanitost a sociální inkluze –
předpoklady rozvoje kreativity, které se konalo 13. a 14. května 2010 v Ostravě za účasti britského odborníka
na mapování a plánování v kultuře Prof. Colina Mercera a italské konzultantky Lii Ghilardi, Noema Research
and Consulting, která působí v Británii, a věnuje se mapování a identifikaci místního kulturního potenciálu.
ProCulture prezentovalo své zkušenosti z FCG v České republice na CLES (Center for Economic Strategies)
Summit 2010: Resilient places: The future for local economic development v Manchesteru. Součástí prezentace
byl krátký film z dílny British Council, v němž o městech a kreativitě hovoří facilitátoři z jednotlivých zemí vč.
zástupkyně ProCulture. http://www.youtube.com/user/creativecitieseurope#p/u/0/piNARftHfkc
ProCulture uspořádalo seminář na téma Evropská kulturní politika pro studenty mezinárodního magisterského
programu Visual Arts VŠUP.
Zástupkyně ProCulture vystoupila na Kolokviu DAMU pořádaném v Jičíně v rámci projektu Nový studijní
program: Divadelní tvorba v netradičních prostorech podpořeného ESFCR Praha Adaptabilita
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http://www.amu.cz/operacni-programy-na-amu/operacni-programy-na-amu
V publikaci Kreativní komunitní plánování vyšel příspěvek Lenky Zemanové na téma Kultura a občanská
společnost, upozorňující na několik překážek, které mohou stát v cestě rozvoje lidské kreativity a jejímu uplatnění
v rozvoji místa či obce. http://www.proculture.cz/kreativni-mesta1/kultura-a-obcanska-spolecnost-v-publikaci-kreativni-komunitni-planovani-2537.html
Zástupkyně ProCulture vedla workshop na téma Veřejná prospěšnost v praxi NNO na Mezinárodní odborné
konferenci o statusu veřejné prospěšnosti, konané v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR v září 2010.
http://www.vlada.cz/assets/ppov/rnno/aktuality/prepisy_vystoupeni_pro_web.pdf
Zástupkyně ProCulture přednášela na konferenci Arts Funding – Artistic Freedom, pořádané Eropean Council
of Artists v Záhřebu. http://www.eca.dk/activities/index.html
Zástupkyně ProCulture byla členkou odborné poroty filmového festivalu Mezipatra a v rámci oficiálního
doprovodného programu se aktivně zúčastnila diskuzního setkání Proč kultura 2010.
http://www.mezipatra.cz/2010/pro-media/informace-o-festivalu.html
ProCulture uspořádalo v listopadu 2010 seminář pro studenty muzejních studií FFUK na téma kulturní a grantová politika, základy projektového myšlení.
Zástupkyně Proculture přednesla na Mezinárodní konferenci Kreativní Brno - Role kreativity v rozvoji města,
kterou pořádalo statutární město Brno ve spolupráci s Regionální rozvojovou agenturou jižní Moravy v prosinci
2010 příspěvek na téma Politika podpory kreativních průmyslů na národní a evropské úrovni
http://www.kreativnibrno.cz/
Webové stránky: www.proculture.cz
Tým:
Marta Smolíková
Lenka Zemanová
Zapojení do poradních orgánů vlády:
•

Rada pro umění, poradní sbor ministra kultury

•

Poradní komise pro otázky galerií zřizovaných MK ČR

Spolupráce ProCulture s dalšími organizacemi a institucemi:
ProCulture spolupracuje 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, Americké centrum, Institut umění/Divadelní ústav, International Theatre Institute (ITI), Ministerstvo kultury ČR, Magistrát hlavního města Prahy, Městská část Praha 11,
Zahrada, o.p.s., Pražské Quadrienále 2011, Magistrát městy Ostravy, Rada uměleckých obcí, Národní asociace
klastrů, Národní Vzdělávací Fond, o.s. Kvas, Centrum pro komunitní práci Střední Čechy a Plzeň, Vize Tance
o.s., Noema Research and Consulting a další.
Podpora: Ministerstvo kultury ČR; Městská část Praha 11; Velvyslanectví Spojených států v Praze; Nadace
Open Society Fund Praha; příjmy z vlastní činnosti
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Sociální podnikání
Sociální podnikání
Projekt sociální ekonomika byl ukončen v roce 2009. Jeho výstupy byly v roce 2010 propagovány prostřednictvím
projektu Nová ekonomika, o.p.s., kde je Otevřená společnost, o.p.s. členem expertní skupiny pro oblast veřejných
zakázek, vedené Markem Jetmarem z VŠE Praha.
Cílem projektu bylo přinášet kreativitu do podnikání (včetně sebezaměstnání) obtížně zaměstnatelných skupin
obyvatel a využití veřejných zakázek pro získání maximální výše finančních prostředků pro danou lokalitu.
Tým - Jana Mravcová, externí spolupráce Jaroslava Šťastná a Marek Jetmar, Nová ekonomika, o.p.s.
Výdaje projektu Sociální podnikání: 112 416 Kč
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Finanční přehledy
Výnosy v roce 2010
příspěvky od právnických osob
nadační příspěvky od českých nadací
přijaté dotace
bankovní úroky
publikace - změna stavu zásob
vlastní činnost
ostatní
Výnosy celkem

1 088 531,51 Kč
1 522 131,69 Kč
3 719 745,26 Kč
39 150,30 Kč
-21 810,67 Kč
501 673,29 Kč
12,03 Kč
6 849 432,41 Kč

Náklady v roce 2010
osobní náklady
spotřební materiál (včetně admin.)
cestovné
ostatní služby
ostatní náklady
Náklady celkem

4 623 523,00 Kč
174 536,11 Kč
249 217,68 Kč
2 286 616,16 Kč
99 341,78 Kč
7 433 234,73 Kč

Náklady podle druhu
Náklady na správu
Náklady na hlavní činnost

481 749,28 Kč
6 951 485,45 Kč

Projekty a jejich výdaje v roce 2010
ProEquality - projekt Mezinárodní spolupráce
ProEquality - projekt Veřejná správa
proEquality - Prolomit vlny
Centrum ProEquality - Think-tank
Právo na informace - Otevřete.cz
ProPolice
Centrum ProCulture
Koncept a praxe sociální ekonomiky
Romská integrace
spolupráce s Nadací OSF Praha
Projekty a jejich výdaje celkem v roce 2010

1 308 845,70 Kč
1 285 344,76 Kč
1 695,75 Kč
312 003,31 Kč
757 633,46 Kč
1 869 105,11 Kč
1 084 412,99 Kč
112 415,59 Kč
171 783,78 Kč
48 245,00 Kč
6 951 485,45 Kč
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Grafy
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