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Slovo ředitelky
S počátkem roku 2017 se začaly projevovat programové změny, jejichž cílem byla větší
koncentrace Otevřené společnosti, o.p.s. na konkrétní problémy české společnosti ale i na témata,
která byla uchopená s novými důrazy. Konkrétně se jedná o posilování schopností občanských
kompetencí mladých lidí, pro které jsme připravili a testovali příručku, která vyjde v následujícím
roce, s cílem inspirovat středoškoláky k přemýšlení o věcech veřejných, nebo zapojení mužů do
řešení agendy rovných příležitostí pro ženy a muže a to s vědomím, že rozdíl v odměňování je
22% v neprospěch žen a v rozhodovacích pozicích převažují právě muži, kteří jsou těmi, kdo by
mohli či měli pro zmírnění nerovností žen a mužů v postavení ve společnosti něco konkrétního
dělat.
Nově jsme se zaměřili na problematiku nedostupnosti sociálního bydlení a začali zkoumat
problémy a podmínky bydlení v konkrétních lokalitách z hlediska sociálně ohrožených skupin
a Romů. Návrhy řešení tohoto problému, chceme představit v následujícím roce. Také jsme se
zaměřili na systémové příčiny exekucí, předluženost českých obyvatel a vůbec medializaci
problematiky exekucí v ČR a to v návaznosti na Mapu exekucí, kterou jsme zveřejnili na jaře 2017.
Tato mapa vyvolala velký zájem veřejnosti i médií, neboť zásadně upozornila na palčivý problém
předluženosti občanů z pohledu jednotlivých měst a obcí. Jak nedostatek sociálního bydlení,
tak předluženost obyvatel jsou alarmující negativní jevy, které vedou k sociálnímu vyloučení.
Program Otevřené příležitosti pro Romy, který se od roku 2013 zaměřoval na technickou
podporu romských neziskových organizací při přípravě projektů ale i samospráv při tvorbě politik
začleňování Romů rovněž doznal změn. Změna se dotkla Ceny Roma Spirit, jejíž první dva ročníky
organizoval Úřad vlády ČR v letech 2009-2010 a Otevřená společnost začala tyto ceny udělovat po
tříleté pauze, v letech 2013-2016, ve spolupráci s Nadací Michaela Kocába ke Dni lidských práv.
Po čtyřech letech jsme od organizace Ceny Roma Spirit upustili a to především z finančních
důvodů, neboť jsme nechtěli snižovat úroveň slavnostního vyhlášení. Dáme jsme se v roce 2017
stali členy nově založené platformy Romanonet, která sdružuje romské a proromské neziskové
organizace a podíleli se na pilotním mezinárodním projektu Romský občanský monitor.
Program po léta známý jako ProPolice/Policie jako služba veřejnosti, který jsme zahájili v roce
2003 s cílem zavést prvky tzv. komunitní policie (community policing) do každodenní policejní
práce na místní úrovni byl zúžen a nyní pracujeme především s výstupy z dřívější činnosti. Během
let byla realizována řada projektů, jak na místní, národní i mezinárodní úrovni. Realizovali jsme
bezpočet školení, vydali řadu zpráv, analýz, z nichž asi nejznámější je Gamebook z policejního
prostředí. Jedním z nejúspěšnějších výstupů bylo zveřejnění mapy kriminality v roce 2013, která
nyní zobrazuje data v pětileté časové řadě. Mapa kriminality je hojně využívaná nejen veřejností
ale i policií pro zavádění preventivních opatření zejména v jednotlivých obcích. Mapu pravidelně
aktualizujeme a na počátku roku jsme ji rozšířili tak, že zobrazuje nejen zjištěné trestné činy po
jednotlivých obcích ale i jejich objasněnost. Nadále provozujeme on-line poradnu pro občany
zaměřenou na dotazy ohledně komunikace s policií.

Počátkem roku 2017 došlo k další významné změně a sice osamostatnil se festival Open House
Praha, který vznikl v rámci programu Otevřené město/Veřejný prostor otevřený lidem.
O podmínkách pro organizování festivalu v Praze jsme začali jednat v roce 2013 a získáním licence
k používání chráněné značky se projekt v roce 2014 připojil do mezinárodní sítě Open House
Worldwide. Koncept festivalu se zrodil v Londýně již v roce 1992 a od té doby se myšlenka
otevírání hranice mezi budovami a kolemjdoucími rozšířila do více než 40 měst na pěti
kontinentech. Původně se jednalo o komunitní projekt, který měl posílit dialog veřejnosti
s architekty, městem i jeho veřejnými prostory. Nyní se víkendový pražský festival těší velké oblibě
veřejnosti s 50 000 návštěvníky ročně. Patronát nad pražským festivalem od prvního ročníku
převzala architektka českého původu Eva Jiřičná, která stála u počátků Open House v Londýně
a byla jeho součástí téměř dvacet let. V roce 2015 Otevřená společnost založila stejnojmenný
zapsaný ústav, který se stal pořadatelem akce a Otevřená společnost poskytovala k realizaci
druhého a třetího ročníku potřebné zázemí. Na počátku roku 2017 byla převedena zakladatelská
práva Otevřené společnosti vůči Open House Praha, z.ú. na bývalou manažerku programu Andreu
Šenkyříkovou, pod jejímž vedením je akce nadále pořádána.
V roce 2017 jsme oslavili již 15. ročník soutěže Otevřeno x Zavřeno, který realizujeme v rámci
programu Právo na informace. Tento program je stále zcela unikátní a daří se díky němu bránit
destrukci právního rámce přístupu k informacím a zastavovat expanzi utajování, rozšiřování
cenzury i „vodění veřejnosti za nos“ v tom, co je tajné a co veřejné. Projekt dlouhodobě pomáhá
aktivním občanům, novinářům a úředníkům, hlídá připravovanou legislativu a přičiňuje se
o zavádění změn do praxe.
Tímto bych chtěla poděkovat celému týmu Otevřené společnosti a všem, kteří se přispěli
k výsledkům naší práce. Děkuji také našim dárcům, jednotlivcům, organizacím a institucím, bez
jejichž finanční podpory bychom nemohli představit výsledky naší činnosti, o které podrobněji
informuje tato zpráva.
Marta Smolíková
statutární zástupkyně, ředitelka

Tým Otevřené společnosti
Právo na informace:
Manažer programu: Adam Rut
odborná spolupráce Oldřich Kužílek, Radek Hábl, Marek Fajfr, Sára Klačko
Rovné příležitosti žen a mužů:
Manažer programu: Tomáš Pavlas
Koordinátorka/odborná pracovnice: Klára Cozlová Čmolíková (leden - srpen 0,35 úvazku)
Lucia Zachariášová (od listopadu 0,75 úvazku)
odborná spolupráce: Lucie Viktorinová, Pavla Špondrová (DPP)
Romský program a sociání inkluze:
Manažer programu: Marek Hojsík
odborná spolupráce: Ester Lomová, Hedviga Hejduková
účetní: Radana Tichavská (smlouva o poskytování účetních služeb)
administrativa, pomocná účetní: Pavla Pocnerová (DPP)
Otevřená společnost, o.p.s. děkuje všem dalším jednotlivcům, partnerským i spolupracujícím
organizacím, těm, kteří se podíleli na implementaci jednotlivých projektů.
Otevřená společnost, o.p.s. je členem
Česká ženská lobby
Platforma pro sociální bydlení
Rekonstrukce státu
Romanonet

Přehled projektů realizovaných v roce 2017

Právo na informace
Poradna, litigace, sledování kauz;
Podpora: Ministerstvo vnitra, Syndikát novinářů ČR
Doba trvání: 1.1. – 31.12. 2017
Tvorba, distribuce a propagace příručky mladého občana
Podpora: Nadace Blíž k sobě
Doba trvání: 21.3. 2017 – 30.9. 2018
Cena Otevřeno Zavřeno 2017 (15. ročník)
Podpora: Nadace Karla Janečka, Město Kuřim
individuální dárci
Rekonstrukce státu
Ve spolupráci s: Frank Bold
Partnerský projekt:
Předluženost v ČR (mapa exekucí)
Nositel projektu: Ekumenická akademie
Doba realizace: 7.3. 2016 – 30.4. 2017
Podpora: Bader Philantropies

Rovné příležitosti žen a mužů
Genderman – HeforShe CZ
Doba realizace 1.1.– 31.12. 2017
Podpora: Úřad vlády České republiky
Studijní cesta do Norska, přenos zkušeností
Doba realizace: 9.3. – 31.5. 2017
Podpora: Norské fondy, Nadace Open Society Fund Praha
Jak Vyrovnat šance žen a mužů v ČR
Partneři: Forum 50%, Město Buštěhrad a Město Třebíč
Doba realizace: 1.9.2017– 31.8.2020
Podpora: ESF MPSV OP Zaměstnanost

Partnerský projekt:
Jak na rovnost v odměňování aneb pozor na nezamýšlené důsledky
Doba trvání: 1.1. 2017– 31.12.2018
Nositel projektu: Nesehnutí z.s.
Partner: Sociologický ústav AV
Podpora: ESF MPSV OP Zaměstnanost

Romský program
Roma Housing Value for Money
Doba trvání: 1.12. 2016 – 30.9. 2018
Partner: Romodrom o.p.s.
Podpora: Foundation Open Society Institute
Roma Civil Monitor
Doba trvání: 1.9.2017– 2018 (neupřesněno)
Projekt realizuje koalice: Slovo 21, Romea, o.p.s., Liga lidských práv, z.s. Romodrom, o.p.s., IQ
Roma servis, z.s.,
Financování: Central European University/ Evropská komise
Partnerský projekt:
Strengthening of the Capacities of Individuals through Establishment of the Municipality
Social Business
Nositel projektu: EPIC, n.o., Slovensko
Doba trvání: 1.9. 2015 – 31.8. 2017
Podpora: Evropská komise, program Erasmus+

Policie jako služba veřejnosti
Mapa kriminality a poradna
průběžně
Podpora: Securitas a.s.
Vedle výše uvedených institucí a organizací děkujeme našim dárcům, kteří naše aktivity v roce
2017 podpořili finančním darem. Podpora následujících osob umožnila zrealizovat zejména
15. ročník soutěže Otevřeno x Zavřeno:
Daniel Jablonský, Otakar Janata, Jan Formánek, Robert Koblížek, Roman Krch, Jiřina
Musílková, Jaroslav Pejčoch, Václav Runštuk, Jiří Sedláček, František Vyskočil, Martin Začal,
Pavel Zimmerhakl, Tomáš Znamenáček.

Právo na informace
Prosazujeme svobodný přístup k informacím, neboť transparentní veřejná správa představuje
základ dobrého fungování státu.

Soutěž Otevřeno x Zavřeno
Již patnáctým rokem jsme hodnotili otevřenost úřadů a institucí veřejné správy. Přísným
ověřováním prošlo tentokrát 70 nominací z celkově 102 podaných. Pozitivních nominací bylo 40%
z celkového počtu. Například Brno-střed zavedlo mimo další transparentizační opatření i unikátně
přehledný rozklikávací rozpočet, který umožňuje dojít až na úroveň jednotlivé faktury. Za
podobná řešení byly v minulých ročnících oceněny Nové Město na Moravě anebo Černošice.
Hlasování veřejnosti proběhlo ve dnech 1. až 15. září na webových stránkách soutěže
www.otevrenozavreno.cz, kde jsou zveřejněny i výsledky. Veřejnost projevila výrazný zájem
o hlasování a tentokrát udělila celkem 4694 hlasů. Nominace poskytují důležitý přehled dění
v oblasti transparentnosti v období 1. 7. 2016 - 30. 6. 2017.

Hlavní cenu Otevřeno získal Nadační fond nezávislé žurnalistiky, který podporuje nezávislé
žurnalisty i projekty, které se snaží odhalit pozadí struktur ohrožujících demokracii a zvýšit
transparentnost politiky. Jde o mimořádně významný přínos k otevřenosti, zejména v rovině
získávání a interpretace informací.
V kategorii účasti veřejnosti na rozhodování na sebe pozornost připoutal hned několika
nominacemi Parlament ČR za změnu stavebního zákona, kterou vyloučil veřejnost z účasti na
rozhodování o stavbách v okolí skrze spolky. A opět magistrát města Ústí nad Labem vyvinul
metodu, jak vyloučit z řízení účast spolků, přestože nadřízený orgán i soudy jeho výplody ruší jako
chybný výklad práva.
V negativních nominacích se objevily jak cenzurní zásahy, tak útok na právo kritizovat třeba
i prezidenta. Legislativním útokem byl pokus poslance Zdeňka Ondráčka a šedesáti dalších,
označit za trestný čin kritiku prezidenta, schovanou pod zástěrku „hanobí prezidenta republiky
a ruší výkon jeho pravomoci“.
Nominace slouží jako zásobník příkladů dobré a špatné praxe jak pro úřady a samosprávy, tak pro
média. O výsledcích soutěže přinesla zprávu většina nejdůležitějších médií v zemi včetně České
televize a Českého rozhlasu i řada lokálních periodik.

Poradna a litigace
Cílem našeho on-line poradenství je posilovat kapacity občanů utkat se s porušováním práva,
neprůhledností, neefektivitou či jen vznikem korupčních příležitostí. Přístup k informacím je
základ možnosti občanů a neziskových organizací pro veřejnou kontrolu činnosti úřadů a státních
firem - celkem se dnes informační povinnost vztahuje na více než 16 tisíc subjektů. Problematika je
často poměrně komplikovaná, pro běžné žadatele nepřehledná. Přesná rada v řádu hodin
představuje klíčový moment pro schopnost občanů a neziskovek získat od úřadů informace.
V poradně jsou zodpovídány dotazy k širokému spektru preventivně působících protikorupčních
prvků: zejména k jednotlivým případům žádostí o informace, ale také k otázkám střetu zájmů,
aktivního zveřejňování informací, zneužití radničních periodik, jednání orgánů samosprávy,
pořizování záznamů z těchto jednání, oznamovatelství korupčního jednání, účasti na rozhodování,
místního referenda a dalších. Veřejnost jevila zájem zejména o řešení situací odepírání informací
povinnými subjekty a o možnosti aktivního zveřejňování.
Vedle on-line poradny, která zobrazuje archiv odpovědí a vykázala během roku přes 50 000
návštěv, jsme informovali veřejnost prostřednictvím komentářů a tiskových zpráv o třech
klíčových nálezech Ústavního soudu z roku 2017 a to v oblastech poskytování informací akciovými
společnostmi převážně vlastněnými státem a poskytování informací o platech úředníků
v neanonymizované podobě. Komentáře jsou dostupné na našich stránkách. I díky naší iniciativě
Kancelář zdravotního pojištění opět začala koncem roku poskytovat některá data o úspěšnosti

zákroků v nemocnicích, která umožní vzájemné srovnání. Připravili jsme vzory žalob
a komentovali dění v oblasti přístupu k informacím formou populárních článků v médiích.
Během roku jsme se zaměřili na podporu klíčových změn - téma otevřených formátů a dat a téma
registru smluv. Registrem smluv se např. zabývala odpověď ohledně zveřejnění akceptace
objednávky, která měla přes dva a půl tisíce zhlédnutí na našem webu.

Příručka mladého občana
Během roku připravil autorský tým (ve složení Oldřich Kužílek, odborník na účast na rozhodování,
Marek Fajfr, pedagog, autor projektových částí a Adam Rut, koncept, editorská práce), pracovní
verzi Příručky mladého občana. Koncem roku jsme začali příručku testovat na dvou školách (SOŠE
a SOU Kaplice a SŠPHZ Uherské Hradiště) s tím, že během jara následujícího roku získáme zpětné
vazby, které poslouží k dopracování konečné podoby.
Příručka je určena studentům středních škol a jejich pedagogům. Je zaměřena na téma aktivního
občanství z pohledu nezletilých a má sloužit jako užitečná pomůcka, která je navede, jakým
způsobem mohou i přes svůj nízký věk participovat na veřejném životě a ovlivňovat jej ve své
škole, ale také své obci, místě, kde žijí. Středoškoláci tak získají znalosti, jak mohou nahlížet
a podílet se na rozhodování samosprávy, na které informace mají nárok, jakými postupy se
rozhoduje o změnách v jejich okolí a jak tyto změny můžou ovlivnit oni sami.
Příručka zahrnuje i metodiku pro pedagogy, jak s tématem atraktivním způsobem pracovat
a pozitivní příklady, kdy se občanům podařilo výrazným způsobem směrem k lepšímu ovlivnit
život v obci.

Rekonstrukce státu
Pokračovali jsme v činnosti pro platformu Rekonstrukce státu, která se věnuje dobrému
a otevřenému vládnutí a prosazování protikorupčních zákonů mezi zákonodárci. Za tím účelem
sdružuje odborníky, neziskové organizace i aktivní občany. Naším tématem je přístup
k informacím a registr smluv.
V roce 2017 se nám podařilo zabránit snahám o dodatečné výrazné okleštění zákona. Připravili
jsme za tím účelem dva průzkumy - jeden zaměřený na státní firmy a podniky, druhý na vnímání
registru smluv veřejností. Do dalšího volebního období jsme prosadili, že se Rekonstrukce státu
zaměří na prosazování takových změn Infozákona, které povedou k větší vymahatelnosti práva na
informace. Vzhledem k většímu množství problémů a jejich různorodosti je třeba volit rozsáhlejší
systémové řešení oproti dílčí úpravě. Problémy je třeba řešit komplexnější novelizací v gesci
Ministerstva vnitra a ve spolupráci s Úřadem pro ochranu osobních údajů (dále jen ÚOOÚ), která
zavede specializovanou dohledovou instituci (možností je rozšíření kompetence ÚOOÚ o ochranu
informačních svobod či zavedení informačního ombudsmana). Prosazovali jsme a budeme
prosazovat zavedení informačního příkazu, úpravu okruhu povinných subjektů a možnost
přezkumu prostřednictvím dohledové instituce.

Zadluženost v ČR
Mapa exekucí je interaktivní webová aplikace, která kombinuje statistická data o exekucích
s geografickými údaji. Na získání podrobných dat pro mapu exekucí se významnou měrou
podílel právě program Právo na informace a to v rámci projektu Předluženost v ČR, na kterém
jsme partnersky spolupracovali s Ekumenickou akademií. Mapa inovativním způsobem předkládá
podrobná data o exekucích, která umožňují nejen kvantifikaci problému, ale zejména jeho přesnou
lokalizaci až na úroveň nejmenší obce. Mapa byla spuštěna na jaře 2017 a vychází z údajů
poskytnutých Exekutorskou komorou ČR. Projekt byl přijat k hodnocení v rámci mezinárodní ceny
sociálních inovací SozialMarie.

V rámci projektu byly na počátku roku vydány dvě publikace, Jak zůstat člověkem v síti dluhů,
která shrnuje kvalitativní výzkum, za jakých okolností se lidé dostali do nezvládnutelných dluhů
a co jim brání v tom, aby se z nadměrných dluhů vymanili. Druhá publikace analyzuje Systémy
a formy oddlužení v Evropě. Webová aplikace zahrnuje i další infografiky, protidluhovou podporu
pro veřejnost, obce i města a další informace.
Během roku provozu mapy se počet lidí v exekuci zvýšil o 3,4 procenta na 863 tisíc. Největší nárůst
exekucí zaznamenali v Karlovarském (10,2 %), Ústeckém (8,8 %) a Středočeském (5,5 %) kraji.
Stále více Čechů má také problém s vícečetnými exekucemi. Tři a více exekucí mělo ke konci roku
téměř půl milionu obyvatel. Exekuce představují významný problém pro stále více českých
domácností i podnikatelů, v důsledku to ale znamená také problém pro správce měst a obcí, na
což se snažíme mapou upozorňovat.

Na prohloubení předluženosti v ČR v uplynulém roce měl podle odborníků podíl i odložení
novelizace občanského soudního řádu nebo insolvenčního zákona. Druhá zmíněná novela se byla
počátkem roku 2018 znovu v prvním čtení v Poslanecké sněmovně. Dlouho odkládané je mimo
jiné také přijetí místní příslušnosti soudních exekutorů, takzvané teritoriality. Otevřená společnost
v těchto oblastech rovněž vyvíjí advokační aktivity i po skončení projektu a tématem se hodlá dále
zabývat.

Rovné příležitosti pro ženy a muže
Česká demokracie trpí stále řadou problémů, které jsou nepřípustně ovlivněné biologickým
pohlavím v neprospěch žen: výše mzdy, postup v kariéře, působení v politice, práce v
domácnosti, starost a odpovědnost za děti, pojetí těla v médiích a reklamě, domácí násilí.
Systém, který takováto pravidla nastavuje, řídí především muži, což lze doložit nepoměrem
zastoupení mužů a žen ve vládě, v parlamentu, důležitých médiích, firmách i jinde. Nerovné
postavení žen a mužů v české společnosti je přetrvávajícím problémem, kterému se Otevřená
společnost věnuje od roku 2003.

Genderman – He For She
V průběhu roku jsme se nově zaměřili na vyšší zapojení mužů do řešení agendy rovných příležitostí
pro ženy a muže. Cílem bylo přinést do veřejné debaty nový hlas, hlas mužů podporujících
genderovou rovnost. Spustili jsme nový projekt s názvem Genderman, v rámci kterého jsme
sestavili neformální skupinu, složenou z mužů a žen, pro kterou jsme organizovali moderované
diskuze, abychom identifikovali co mohou/měli by/musí muži pro posílení genderové rovnosti
v určitých konkrétních oblastech, jako např. komunikace, intimita, nadvláda a feminismus, násilí,
bezpečnost a agrese, učinit. Hlavní závěry těchto diskuzí jsme shrnuli v příručce Gendermanem
snadno a rychle, pro muže (i ženy), které chtějí něco změnit.

Připravili a uskutečnili jsme pilotní ročník ceny Genderman pro muže, kteří konkrétním způsobem
pozitivně přispěli do veřejné debaty o rovnosti žen a mužů. Na základě nominací od veřejnosti
a vyhodnocení nominovaných výroků či počinů pětičlennou odbornou porotou, jsme 13. prosince
předali Ceny Genderman roku 2017 třem mužům. Michal Broža, ředitel Informačního centra OSN
v Praze, při předávání cen ocenil iniciativu Genderman jako konkrétní uchopení kampaně
HeForShe, kterou realizuje agentura OSN pro práva žen a jejíž tváří se například stala americká
herečka Emma Watson.
Cenu za třetí místo Ceny Genderman obdržel sociolog Petr Gibas ze Sociologického ústavu AV
ČR, který poskytl analyticky cenný a zároveň srozumitelný rozhovor Lidovým novinám. Titul
rozhovoru: Žijeme v patriarchátu. Od revoluce se nic nezměnilo.
Cenu za druhé místo získal Petr Honzejk, který byl oceněn za text #MeToo pro chlapy nad
čtyřicet. Text je příkladem ojedinělé mužské sebereflexe a reflexe palčivého společenského
problému, o němž momentálně nejen u nás vedeme bouřlivou debatu, do níž se muži ne vždy
zapojují s respektem a porozuměním.
První místo a tedy i titul Genderman roku 2017 získal Pavel Houdek, instruktor kurzů sebeobrany,
včetně kurzů pro ženy, který svými specificky zaměřenými kurzy pomáhá ženám získat ve
veřejném prostoru větší pocit bezpečí a sebejistoty. V reakci na tristní úroveň české diskuse
o kampani #MeToo publikoval video určené mužům, v němž konkrétně a trefně pojmenovává
specifickou mužskou odpovědnost.

Smyslem ceny Genderman je poukázat, že to, co by mělo být pro muže normální, často tak úplně
normální není. Není také normální, že stát založený feministou Tomášem Garriguem Masarykem se v
mezinárodním srovnání úrovně rovnosti žen a mužů pohybuje na tristních příčkách. Např. podle
Světového ekonomického fóra jsme se v roce 2017 umístili na 88. místě ze 144 hodnocených zemích.
Oceněné muže nevnímáme jako hrdiny, ale jako slušné muže, kteří si nejen uvědomují mnohá
znevýhodnění žen v Česku, ale také chápou stejnou startovní čáru pro muže i ženy jako předpoklad
demokratické společnosti. Obdobný přístup a postoje jsou zvláště u vlivných českých mužů bohužel
výjimečné. Jsme naopak často z jejich úst svědky bagatelizace problému nerovnosti žen a mužů.
Koncem roku jsme spustili on-line poradnu, která v diskutovaných oblastech zodpovídá dotazy. V
rámci diskusních setkání se vytvořila skupina – komunita – lidí, pro které je důležité zabývat se
otázkami spojenými s maskulinitou a odpovědností. Komunita umožňuje sdílet členům/kám
vlastní zkušenosti a dává možnost artikulovat potřebné změny.

Projekt zaznamenal široký mediální zájem a ohlas. Iniciativa Genderman byla zahrnuta do
dokumentárního filmu Teorie rovnosti režisérky Barbory Chalupové v produkci České televize a
během následujícího roku, byl tento film součástí programu filmových festivalů Jeden svět či
Academia Film Olomouc, kde jsme moderovali návazné diskuze s diváky.
Problém, který pojmenovala i Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 2014 – 2020,
kde se téma Muži a rovnost žen a mužů stalo jedním z hlavních strategických přístupů, získal
podporu Úřadu vlády ČR nejen pro rok 2017 ale i pro rok následující.

Rovné odměňování
Jak na rovnost odměňování žen a mužů aneb pozor na nezamýšlené důsledky je název
dvouletého projektu, který jsme začali realizovat na počátku roku s brněnskou neziskovou
organizací Nesehnutí a Sociologickým ústavem Akademie věd. Úkolem naší organizace je
zejména informační a osvětová činnost zaměřená především na zaměstnance/kyně, tak
zaměstnavatele/ky, dále jejich síťování prostřednictvím budování Aliance za rovné odměňování.
V rámci projektu organizujeme setkání, na kterých prezentujeme a diskutujeme jednotlivé
praktické opatření, které vedou ke snižování rozdílů v odměňování. Síla osvětové aktivity tkví v
současném zapojení zaměstnavatelů, kteří sdílí svoji praxi ale také expertů, kteří se podílejí na
zkoumání či řešení problematiky. Jednotlivá setkání se konají v Brně a na různých místech
Středočeského kraje. V průběhu roku jsme rovněž konzultovali zapojení respondentů pro výzkum,
který realizoval Sociologický ústav a byl zaměřen na názory lidí o znevýhodněních na pracovním
trhu v ČR, na zkušenosti se znevýhodněním, názory na genderové rozdíly a jejich dopad na
nerovné odměňování a celkové klima na pracovišti. Výzkumná zpráva byla zveřejněna v počátkem
roku 2017 a v průběhu roku budou postupně zpracovávány další výstupy projektu, s tím, že zjištění
budou prezentována na závěrečné konferenci na podzim 2017.

V září jsme prezentovali výsledky našeho předešlého projektu Fér platy, fér penze, který
analyzoval mj. situaci v ČR, na Slovensku, Slovinsku, v Rakousku a Polsku na konferenci o rovném
odměňování, kterou pořádalo MPSV.

Politika rovných příležitostí pro ženy a muže
V září 2017 jsme započali realizovat projekt Jak vyrovnat šance žen a mužů v ČR, jehož cílem je
implementovat Vládní strategii pro rovnost žen a mužů na obecní úrovni. Za tím účelem jsme
uzavřeli partnerství s městy Buštěhrad a Třebíč, dalším partnerem projektu je nezisková
organizace Forum 50%. V obou městech se soustředíme na uplatnění pravidel a nástrojů,
doporučovaných právě zmiňovanou vládní strategií za účelem zmírňování nerovností mezi ženami
a muži. V první fázi projektu zpracováváme analýzu stavu v každém z měst a následně budeme
podporovat přijetí konkrétních opatření, orientovaných jak na úřady, coby zaměstnavatele,
směrem dovnitř, tak i směrem navenek, k občanům a občankám obou měst. V rámci projektu
postupně plánujeme veřejná setkání s občany a občankami dotčených měst, na kterých chceme
identifikovat a diskutovat palčivé problémy a jejich možná řešení.

Zastoupení žen a mužů - Genderová mapa
Nadále provozujeme mapu www.gederovamapa.cz, která zobrazuje zastoupení žen a mužů
v rozhodovacích pozicích státních a veřejných firem v České republice. Mapa je jedním z výstupů
projektu Bereme ženy na palubu, který jsme ukončili v předešlém roce. Do budoucna bychom
mapu chtěli rozšířit v rámci některého z našich dalších projektů, tak, abychom získali přehlednější
data o zapojení žen v rozhodovacích pozicích v ČR, tedy nejen ve firmách.

Otevřené příležitosti pro Romy
Dlouhodobě se zaměřujeme na problematiku sociálního vyloučení a to se zvláštním zřetelem na
romské spoluobčany. Hledáme nejen příčiny sociálního vyloučení ale především možná řešení.

Romský občanský monitor
V roce 2017 vznikla národní platforma romských a proromských neziskových organizací s názvem
Romanonet na jejíž formování jsme se podíleli od předešlého roku. Otevřená společnost
poskytovala podporu zejména při tvorbě koncepce, projektového záměru na institucionální grant i
vzděláváním členů platformy.
Vedle toho jsme se zapojili do koalice neziskových organizací, jejíž členové jsou povětšinou členy
Romanonetu, se kterou jsme získali zakázku na zpracování Monitorovací zprávy občanské
společnosti o implementaci národní romské integrační strategie v České republice, která je
součástí pilotního projektu Romský občanský monitor. Tento projekt je realizován pro Evropskou
komisi, Generální ředitelství pro spravedlnost a spotřebitele a je koordinován Centrem politických
studií Středoevropské univerzity (CEU CPS) za partnerské spolupráce s ERGO Network (Evropská
síť lokálních romských organizací), s Evropským centrem pro práva Romů (ERRC), s Fundación
Secretariado Gitano (FSG) a nadací Romský vzdělávací fond (REF), přičemž je realizován přibližně
90 nevládními organizacemi a experty z 27 členských zemí EU.
V rámci české koalice se projektu Romský občanský monitor účastní neziskové organizace, které
zpracovaly jednotlivá témata: IQ Roma servis (Případová studie Brno), Liga lidských práv (kapitola
Rovné zacházení), Otevřená společnost (Vláda a celkový politický kontext), Romea (kapitola
Anticiganismus), Romodrom (Případová studie Bohumín), Slovo 21 (koordinace a kapitola Dopady
hlavního proudu vzdělání na Romy). Zpráva byla dokončována ke konci roku s tím, že
v následujícím roce bude prezentována diskutována v ČR. V následujícím roce by měla být
zpracována i další témata.

Sociální bydlení
Po celý rok jsme se soustředili na nové téma, kterým pro nás bylo sociální bydlení a to díky
projektu s názvem Bydlení pro Romy: hodnota za peníze. V partnerství s neziskovou organizací
Romodrom realizujeme výzkumně advokační projekt zaměřený na přístup Romů k bydlení a
efektivnost finančních prostředků vynakládaných na podporu přístupu k bydlení lidí nacházejících
se v bytové nouzi. V rámci projektu jsme zkoumali situaci bydlení marginalizovaných Romů
přehledově v desítce lokalit v ČR a více do hloubky ve třech lokalitách. Zmapovali jsme stávající

nevyužité bytové kapacity a objem financí vynakládaných na různé druhy bydlení; zkoumali jsme
pohledy na situaci v bydlení a přístup k němu z pohledu sociálních pracovníků, uživatelů sociálních
služeb, realitních agentů a majitelů nemovitostí; zabývali jsme se mechanizmy vylučování Romů
ze standardního bydlení. Shromažďujeme podklady k vyčíslení nákladů na bydlení a s ním
souvisejících oblastí u uživatelů sociálních služeb tak, abychom byli schopní sledovat změny
související se získáním standardního bydlení. V letních měsících jsme spolupracovali s americkými
stážistkami, které pro nás k tématu připravili tzv. story map, která bude dostupná na našich
webových stránkách.
V průběhu výzkumu nás zaujalo např. to, jak přesně jsou lidé, kterých se bytová nouze týká,
schopni popsat svoji situaci, potřeby a podmínky k zlepšení. Bohužel stále platí, že jsou lidem
v nouzi pronajímány byty v špatném technickém i hygienickém stavu (a to často i za vyšší cenu než
v daném místě obvyklou). I to pak přispívá k zhoršování vztahů mezi různými skupinami na místní
úrovni a častému ztotožňování Romů s ničením obydlí a nepříjemným chováním. V místech, kde
žijí Romové v sociálním vyloučení, většina majitelů standardního bydlení nechce pronajímat
Romům a explicitně tento požadavek zadává i realitním agentům. Zároveň se samosprávy příliš
nehlásí k podpoře sociálního bydlení (a často ani k rozvoji městského nájemního bydlení jako
takového). Jednou z cest, kterou se vydává náš projektový partner při snaze zajistit důstojné
bydlení pro všechny, by mohly být sociální realitní kanceláře, které budou obrušovat hrany
nedůvěry majitelů nemovitostí a poskytovat svým klientům takovou podporu, aby pro ně bylo
jednodušší bydlení si udržet.
V rámci projektu jsme se zapojili do kampaně Mít svůj domov, kterou zaštiťovala Platforma pro
sociální bydlení. Pro kampaň jsme vytvořili krátké spoty.
V roce 2018 plánujeme šířit výsledky výzkumné zprávy, navrhnout opatření k zlepšení přístupu
Romů k bydlení a uspořádat setkání se zástupci veřejné správy jak na lokální, tak na celostátní
úrovni a na šíření relevantních informací v médiích.

Sociální podnikání obcí
V roce 2017 jsme ukončili mezinárodní projekt zaměřený na sdílení zkušeností v oblasti sociálního
podnikání obcí s názvem Posilování kapacit jednotlivce prostřednictvím zavádění sociálního
podnikání v obcích, který jsme realizovali v partnerství s neziskovými organizacemi ve Slovinsku,
Polsku a Skotsku, pod vedením slovenské neziskové organizace EPIC.
V rámci vzdělávací části projektu jsme připravili program na míru pro zástupce samospráv
a podnikatele plánující sociálně podnikat ve spolupráci svými obecními úřady. Současně jsme se
zaměřili i na odbornou diskuzi k připravovanému zákonu o sociálním podnikání, který by do
českého právního rámce zavedl pojmy „sociální podnik", „sociální podnikání" a „integrační sociální
podnik". Zákon měl usnadnit řešit různé sociální, ekonomické, enviromentální a lokální problémy

jako např. zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce a tím i zmírnění negativních dopadů
nezaměstnanosti nebo sociálního vyloučení. Věcný záměr zákona, určoval různé formy sociálního
podniku a také způsoby podpory ze strany státu formou benefitů, například formou mentoringu či
umožnění snadnějšího přístupu k veřejným zakázkám. Samotný zákon bohužel dosud nebyl přijat.
Tématu se dále chceme věnovat nabídkou vzdělávacích akcí zaměřených na sociální podnikání
i advokační činností ve prospěch přijetí vhodné a potřebné legislativy.

