Výroční zpráva
Otevřené společnosti, o. p. s.
2014

Otevřená společnost, o. p. s., 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 se od roku 1993 aktivně podílí na legislativních změnách a na vytváření
politik v oblasti své působnosti a radí lidem, jak se bránit zvůli úřadů. Naším
cílem je žít ve společnosti, která je moderní, otevřená a bez předsudků.
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I Zpráva od ředitele
Rok 2014 se nesl ve znamení anticipace změn. Začala pracovat nová vláda, jejímž
členem je ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu, který má v gesci
také boj s korupcí. Znovuobnovení této pozice pro mnohé z nás znamenalo
pozitivní signál, že nová vláda v této oblasti bude vstřícnější a aktivnější nežli ty
předchozí.
Co víc, vládní prohlášení, které premiér Bohuslav Sobotka přednesl v únoru
v Poslanecké sněmovně, tyto předpoklady jen potvrdilo. Rekonstrukce státu, boj
s korupcí, rozvoj občanské společnosti patří mezi top priority této vlády. Ochrana
lidských práv, tolerantní společnosti, rovnosti žen a mužů a sociálního smíru pak
mezi priority ministra pro lidská práva. Samozřejmě existuje riziko, že to budou
pouze politické proklamace a o to tvrdší bude pak náraz – nicméně v roce 2014
ještě nebyly silné signály, že by vláda své programové prohlášení nemyslela vážně.
Nejen politikou je však člověk živ; i Otevřená společnost se připravovala na řadu
změn. Dokončili jsme proces plného odtržení od zakládající organizace, hotel
Prokopka jsme předali zpět Nadaci Open Society Fund Praha a změnili jsme
vizuální styl organizace (naší barvou je teď tyrkysová). Prošli jsme sérií školení,
která posílila naši vnitřní kapacitu, a vytvořili jsme fundraisingovou strategii,
která posílí naši finanční stabilitu do budoucna.
Začali jsme realizovat řadu projektů, které v dlouhodobém horizontu přinesou
společenské změny a změní také Otevřenou společnost – ať už to jsou přípravy
na Open House Praha, projekt soustředící se na rovné zastoupení žen a mužů
ve statutárních orgánech českých firem, projekt podporující sociální podnikání
samospráv nebo otevření poradny proti policejní zvůli. Zmíněné projekty jsme
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sice zahájili v roce 2014, ale jejich ovoce si přečtete ve výroční zprávě za rok 2015.
O úspěších a realizovaných projektech v roce 2014 se dozvíte níže.
A ještě jedna změna čeká Otevřenou společnost v roce 2015. Na konci roku skončilo
funkční období dlouhodobé předsedkyni správní rady Zdence Almerové. Zdenka
Almerová je kvintesencí myšlenky otevřené společnosti, kterou prosazovala
také v rámci naší organizace. Patnáct let za naši organizaci dýchala a často ji
zachraňovala. Za její práci pro o/Otevřenou společnost – s malým i velkým „O“ –
jí patří velký dík od všech současných i bývalých zaměstnankyň a zaměstnanců
organizace.
Czeslaw Walek

5

II Ovlivňování
legislativy a politiky
Vláda již nebude
projednávat
materiály, jejichž
součástí nebude
posouzení vlivu
na genderovou
rovnost
Vláda ve svém prohlášení z února 2014 uvedla, že bude důsledně
uplatňovat princip rovnosti žen
a mužů. Aby mohla tuto deklaraci
efektivně naplnit, rozhodla se, že již neprojedná žádný materiál, který neposoudí,
jaké dopady předkládaný materiál má na genderovou rovnost – ať už se materiál
týká sázení kukuřice, či důchodové politiky. Ve svém důsledku bude tak mít
lepší představu, jak uvedený princip genderové rovnosti uplatňuje v praxi. Nelze
však předpokládat, že od této chvíle každý úředník/úřednice státní správy,
který/á připravuje materiál pro jednání vlády (z nichž valná většina o genderové
rovnosti do této chvíle nepřemýšlela), bude vědět, jak materiál posoudit. Aby
se vláda vyvarovala technicistního a zautomatizovaného posuzování materiálu
ze strany úředníků/úřednic, vyhlásila veřejnou zakázku na přípravu metodiky
hodnocení dopadů na rovnost žen a mužů pro materiály předkládané vládě.

6

Otevřená společnost, o. p. s., tuto veřejnou zakázku vyhrála a metodiku na podzim 2014 zpracovala. Metodika umožňuje kompetentním úřednicím a úředníkům
odpovědět si na následující otázky: Týká se materiál postavení fyzických osob? Je
postavení žen a mužů v oblasti, které se materiál dotýká, rovné? Přináší materiál
zhoršení/zlepšení výchozího stavu? Metodika je praktickým příkladem zavádění
gender mainstreamingu do rozhodování státní správy. Hodnocení začíná již při
přípravě materiálu: analyzuje se výchozí stav a formuluje znění materiálu. Cílem
je nejen vyhodnocení materiálů z pohledu dopadů na rovnost žen a mužů, ale
také případné doplnění materiálů tak, aby byly z pohledu rovnosti žen a mužů
řádně zpracovány.

Háje – příjemné
a bezpečné místo
pro život
Již delší dobu se Otevřená společnost
zabývá tím, jak vytvořit veřejný
prostor,

který

bude

příjemným

místem pro trávení volného času
a zároveň bude i bezpečným místem
pro své uživatele. V roce 2014 jsme
se společně se studenty architektury ČVUT zaměřili na okolí stanice
metra Jižní Město-Háje, které je z pohledu kriminality jedním z méně bezpečných
míst v Praze a kde přes velkou frekventovanost lidí málokdo tráví volný čas.
Studenti architektury připravili návrhy, jak by se okolí stanice metra dalo upravit,
a tím změnit ráz celé čtvrti. Využili jsme předvolebního období a uspořádali
debatu spojenou s výstavou studentských prací. Kandidáti a kandidátky
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na pozici starosty se sešli s občany městské části a měli možnost se vyjádřit
jak ke studentským návrhům, tak i nastínit a obhájit své politické vize před voliči.
Několik účastníků projevilo zájem o projekt s tím, že by bylo dobré v něm
pokračovat, a to zejména v kriminalitou a sociálně patologickými jevy nejvíce
kontaminované části území – v nadzemní obchodní pasáži navazující na výstup
z metra. Bylo skvělé vidět, jak si lokální politici díky setkání a prezentovaným
návrhům uvědomují, že v úsilí kontrolovat kriminalitu na nějakém konkrétním
místě mohou být výrazně silnějším hráčem, než si doposud připadali.

Záškodnická
akce úředníků
zastavena. Za
informace se víc
platit nebude!
Úředníci ministerstva vnitra využili
nutnosti upravit zákon o svobodném
přístupu k informacím z důvodu
evropské

směrnice

a

vytvořili

návrh, který jednoznačně omezoval
svobodný přístup k informacím. Dle
jejich návrhu jsme měli na informace čekat o pět dní déle a platit v některých
případech výrazně víc. Návrh také nerozlišoval mezi běžným přístupem
k informaci a jejich opakovaným používáním.
Otevřená společnost okamžitě o situaci informovala média a zároveň poslala
rozsáhlé připomínky poukazující na nejproblematičtější části návrhu. Díky tomu
se nám podařilo největší díry ucpat a většinu šrapnelů zneškodnit. Ministerstvo
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vnitra návrh přepracovalo a vyhovělo většině námi navrhovaných změn.
Přepracovaný návrh obdrželi už začátkem roku 2015 poslanci k projednání. Novela
tedy snad bude sloužit svému původnímu poslání – aby občané vždy získali data
ve strojově čitelných formátech a mohli s nimi dále pracovat.

Snažíme se, aby
pomoc z fondů EU
byla zacílena na
integraci Romů
Příprava využívání evropských strukturálních fondů v období let 2014 až
2020 v České republice se v porovnání
s okolními státy zpožďuje, a to
z důvodu politické nestability a také
kvůli požadavkům Evropské komise,
které musí Česká republika splnit
před schválením operačních programů. Na rozdíl od dřívějšího programového
období 2007–2013 nebudou nové operační programy obsahovat samostatné
opatření zaměřené na Romy. Projekty směřující k sociálnímu začleňování Romů
budou tedy soutěžit s projekty zaměřenými na jiné cílové skupiny, což bude klást
větší nároky na kvalitu předkládaných projektů.
Aby sociální začleňování Romů nezmizelo z hledáčku podpory evropských
strukturálních fondů, vznikla při Otevřené společnosti skupina expertů, kteří se
profesionálně věnují tématu integrace Romů – tzv. Roma Task Force. Skupina
mimo jiné v roce 2014 připravila poziční dokument obsahující sérii doporučení
pro efektivní využívání evropských strukturálních fondů pro integraci Romů
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v období let 2014–2020. Tato opatření a doporučení se týkala jak průřezových
problémů spojených s implementací strukturálních fondů, budováním kapacit
možných příjemců z řad NNO, tak věcných opatření cílených na jednotlivé
operační programy. Část opatření se promítla do české Národní strategie romské
integrace do roku 2020 – zejména požadavek na účast romských expertů při
přípravě výzev z evropských strukturálních fondů a budování kapacit romského
občanského sektoru.
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III Zvyšování
povědomí veřejnosti
Portál
mapakriminality.cz
– co víc si přát?
Ministerstvo vnitra spustilo ambiciózní projekt Mapy budoucnosti,
na jehož konci by měly být nesmírně
komplexní datové služby pro policii
samotnou, pro obce, obecní policii
i pro veřejnost. Jen to prý bude ještě
několik let trvat. Do té doby si musí na data počkat nejen veřejnost, ale podle všeho
i kdokoli další – veškeré naše snahy získat ve spolupráci se samosprávami policejní
data pro lokální analýzy kriminality vyšly naprázdno. Prevence kriminality postavená
na detailní znalosti údajů o trestných činech a přestupcích v nějaké konkrétní oblasti
tak zůstává i nadále spíše hudbou budoucnosti. Náš web www.mapakriminality.
cz tak nadále zůstává nejdostupnějším, nejpřehlednějším a vůbec skvělým
zdrojem dat o zjištěné trestné činnosti. Dokazuje to vysoký počet 112 000 návštěv
za rok 2014. Vzhledem k tomu, že se jedná v podstatě o statický web,
na němž se „pouze“ jednou za měsíc připíše zhruba 200 tisíc nových numerických údajů, je to úctyhodné číslo.
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Nejhorší úřad je
magistrát v Ústí
nad Labem. Kvůli
divadlu
Z 12. ročníku soutěže Otevřeno
x Zavřeno, která každoročně hodnotí
přístup úřadů a dalších veřejných
institucí, vyšel nejhůře magistrát
v Ústí nad Labem. Získal nejvíce hlasů
od odborné poroty i od veřejnosti
kvůli umlčení Činoherního studia.
Naopak nejotevřenějším úřadem se stal Magistrát Hradce Králové, který vyhrál
díky rozklikávacímu rozpočtu.
Porota i hlasující veřejnost udělily v soutěži Otevřeno x Zavřeno, kterou pořádá
Otevřená společnost, dvanáct cen. Šest ocenění bylo rozdáno v kategorii Otevřeno,
jež shromažďuje pozitivní příklady otevřeného přístupu veřejných institucí, a šest
negativních cen Zavřeno putovalo nepřístupným a arogantním úředníkům.
Díky přesně cílené reklamě a partnerství s Echo24.cz soutěž obdržela rekordní
počet 141 nominací. Z nich jsme po procesu ověřování postoupili necelých
sto případů odborné porotě. Již tradičně porota hodnotila více negativních
případů, kterých bylo 68. O cenu Otevřeno se ucházelo 27 subjektů. Vítězové byli
slavnostně vyhlášení 29. září 2014 v prostoru Era Svět, Jungmannovo náměstí,
Praha 1. Soutěž dlouhodobě zvyšuje povědomí široké veřejnosti o svobodném
přístupu k informacím.
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Za celoživotní
dílo byla oceněna
legendární
romistka Eva
Davidová
Ceny Roma Spirit 2014 pro jednotlivce i organizace, které přispívají
k zlepšení situace Romů v České
republice, byly předány ve středu
10. prosince na slavnostním večeru
v Pražské křižovatce. Ocenění bylo
letos uděleno v pěti kategoriích. Za celoživotní dílo cenu převzala 82letá romistka
Eva Davidová. Eva Davidová je etnoložka, folkloristka, spoluzakladatelka české
romistiky. „Významně se podílela na zakládání Muzea romské kultury, vybudovala
unikátní sbírku fotografií a kamkoli jsem s ní jel, byla to divočina,“ uvedl člen
Hlavní poroty, romský aktivista Karel Holomek (laureát Roma Spirit 2010).
Záznam ze slavnostního předání cen, které se konalo u příležitosti Mezinárodního
dne lidských práv, odvysílala Česká televize 28. prosince 2014 a v repríze 2. ledna 2015. Vysílání zhlédlo 67 tisíc diváků. Ceny Roma Spirit jsou jedním z mála
příspěvků do veřejného diskurzu, které zviditelňují pozitivní příklady v oblasti
sociálního začleňování Romů.
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Debata o MHD
zdarma rozvířila
kalné vody pražské
politiky
Po volbách do místních zastupitelstev
má i hlavní město nové vedení,
které se jalo řešit horké téma
pražské politiky – dopravu. Kromě
neutuchajících kauz Opencard či až
absurdní kauzy tunelu Blanka, za
které Pražané zaplatili již miliardy,
začala v Praze sílit debata o tom, zda by pražská doprava neměla být zdarma. Pro
a proti takovému řešení poprvé zaznělo na barcampu Otevírejme město, který
v květnu 2014 uspořádala Otevřená společnost. Vzhledem k tomu, že platíme
20–30 % skutečné ceny jízdného, je již v této chvíli pražská doprava v podstatě
zdarma. Poskytnutí bezplatné MHD by však ani nezhoršilo její kvalitu, ani příliš
nezatížilo pražský rozpočet – opencard by už neměla šanci nasávat z městského
rozpočtu. Nicméně pokud ruku v ruce nepůjde razantní zpoplatnění provozu aut,
neovlivní MHD zdarma počet aut v pražských ulicích.
Barcamp se ale nezabýval pouze dostupností městské hromadné dopravy. Přinesl
řadu dalších podnětů k tématu dostupnosti a bezpečnosti veřejného prostoru. I ty
se ale stanou relevantními až za nějakou dobu, stejně jako debata o MHD zdarma.
První ročník barcampu Otevřené společnosti se stal inkubátorem inovativních
myšlenek a motorem budoucích změn.
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Nahotinky
v reklamě se
nám hnusí, ale
zodpovědné
instituce to
nechávají být
Známe to všichni: První, co člověk
zaregistruje po překročení českých
hranic, jsou všudypřítomné billboardy s ženami ve vyzývavých
pózách. Většina lidí se na dehonestující obrazy nechce dívat a nechce, aby se na ně
dívaly děti. Z ohlasů od veřejnosti i z ohlasů, které vyvolal námi vydaný manuál
Jak na sexistickou reklamu, víme, že lidskou důstojnost přehlížející zobrazování
žen a mužů v reklamě nenechává veřejnost chladnou. Manuál byl v roce 2014
jednou z nejstahovanějších e-knih Městské knihovny v Praze.
Pasivní však zůstávají instituce, které by mohly úděsný stav především outdoorové
reklamy zlepšit – zejména Rada pro reklamu. Otevřená společnost se proto
zaměřuje na komunikaci s dotčenými orgány a institucemi. Připravili jsme Etický
kodex zobrazování žen, mužů a LGBT+ v reklamě. Naším cílem je, aby si jej
kompetentní instituce postupně osvojily. V listopadu jsme uspořádali panelovou
diskusi Sexismus a gender v reklamě. Panel byl součástí konference Regulace
českých médií II, kterou pořádal Institut komunikačních studií a žurnalistiky
Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. V publiku byli zástupci a zástupkyně
institucí sdružujících reklamní agentury, médií i regulačních a samoregulačních
orgánů. Příspěvky panelistů/panelistek vyvolaly velmi živou diskusi především
mezi přítomnými muži-novináři a zástupci různých profesních asociací a agentur.
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IV Osvětová činnost
Je lepší slyšet než číst!
Účetní Dagmar se vždy snažila ve
volném čase vzdělávat z dostupných
zdrojů, ale stále cítila, že to nějak
není ono. Otázky, které ji při studiu
napadly, neměla komu položit. Až
díky našemu semináři si udělala
jasno v problematických otázkách
souvisejících s osobními údaji.
Tajemníka Jana jsme zase ujistili,
že se na nás může kdykoli obrátit
s konkrétními dotazy, které přinese
praxe. Za špatným vyřizováním žádostí o informace velmi často nestojí zlá vůle,
ale pouhá neznalost a nedostatek odbornosti. Otevřená společnost zrealizovala
během roku 2014 deset seminářů, na kterých jsme vyškolili více než 450 úředníků,
aby lépe poskytovali informace. Ve spolupráci s odborníky z Fondu Otakara
Motejla jsme je také seznámili s fenoménem otevřených dat. Semináře proběhly
ve Zlíně, Českých Budějovicích, Praze, Hradci Králové, Ostravě, Plzni, Jihlavě,
Brně a Ústí nad Labem.
Vytvořili jsme také veřejně přístupné e-learningové kurzy, ke kterým jsme získali
akreditaci Ministerstva vnitra ČR.
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335 lidí se nechce
přizpůsobit šedé
většině – jsou
nepřizpůsobiví?
Před několika lety se v českém
mediálním i politickém slovníku
objevil zdánlivě nový pojem, který
měl vymezovat takzvané slušné
občany České republiky od těch
neslušných, tedy přizpůsobivé od těch
nepřizpůsobivých. O jeho propagaci
se zasadili politici nicotného významu, zejména Jiří Čunek a Ivana Řápková.
Pojem následně přejali také další političtí představitelé, začal se běžně objevovat
v médiích, ale také ve strategiích a dokumentech politických stran a vládních
resortů. Odkud toto nevhodné označení pochází? Pojem začali používat za třetí
říše nacisté, kteří stejným označením – tedy „sociálně nepřizpůsobiví“ – označovali
z různých důvodů nepohodlné osoby, které později skončily v koncentračních
táborech, potažmo táborech smrti. Označení později užíval i komunistický
režim pro osoby, které byly pod dohledem sociálních kurátorů – tedy zejména
narkomani, navrátilci z vězení a všichni ti, kteří žili „způsobem nedůstojným
občana socialistické společnosti“.
Otevřená společnost se nesmířila se zdomácněním tohoto pojmu v českém
veřejném prostoru a vytvořila virtuální kampaň, kterou vyzývá veřejnost, aby se
připojila vložením fotografie a textem, v čem jsou jiní, proti používání tohoto
dehonestujícího slova. Kampaň je součástí většího vzdělávacího projektu, kdy
jsme pracovali se studenty středních škol v Děčíně a ve Stříbře. Přivezli jsme
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jim na návštěvu dva bývalé členy neonacistických skupin z Německa, kteří se
s nimi podělili o to, jak jednoduché je dostat se do takové skupiny a jak těžké
je pak z ní odejít. Studenti také prošli protipředsudkovým školením a na závěr
prostřednictvím uměleckých workshopů téma svých předsudků zpracovali do
uměleckých děl. Studenti v Děčíně vytvořili živou sochu znázorňující demonstraci,
studenti ve Stříbře plakátovou kampaní ukázali, v čem jsou nepřizpůsobiví.
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V Poradenská
činnost
Volby do zastupitelstev zahýbaly
naší poradnou
Volby do místních zastupitelstev
výrazně ovlivnily chod naší poradny
zabývající se právem na informace,
účastí veřejnosti na rozhodování či
radničními periodiky. Zastupiteli V. Š. jsme například v listopadu odpovídali,
jak se vyrovnat s cenzurou v rámci radničního periodika, kdy vydavatel odmítl
uveřejnit poděkování voličům jedné ze stran v rozsahu dvou vět s odkazem na
evidentně protiprávní – a dokonce protiústavní – zásady pro vydávání zpravodaje.
U mnoha periodik v praxi evidentně stále nachází uplatnění překonaný mýtus,
že lze vydávat tzv. apolitické periodikum, čehož se má dosáhnout potlačením
„politických sdělení“, která zpravidla prezentují politické strany. To je však úplný
nesmysl, protože každé informování o činnosti radnice (třeba i jen zdánlivě suchá
sdělení o přijatých rozhodnutích) je přirozeně politické. Potlačování ostatních
informací a názorů znamená pouze to, že jde o deformovaný, cenzurovaný obraz
reality.
Náš expert Oldřich Kužílek ve spolupráci se studenty právnických fakult v roce 2014 v poradně zodpověděl 240 dotazů. Naše stránky navštívilo více než
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50 000 uživatelů – zastupitelů, novinářů i běžných občanů, které zajímá vše, co
souvisí s otevřeností veřejné správy.

Romským NNO
pomáháme
překonávat
byrokratické
požadavky na
čerpání dotací
V souvislosti se snahami o integraci
Romů se opakují deklarace o potřebě
zapojování Romů a romské občanské
společnosti. Také Evropská komise
požaduje, aby romská komunita
partnersky participovala na utváření sociálních politik a čerpala dotace z Evropské
unie. Nicméně skutečnost je taková, že požadavky ze strany ministerstev jsou
pro většinu lokálních romských neziskovek takřka nesplnitelné a dosáhnou na
ně jedině největší profesionální organizace. Většina menších a lokálních NNO
nesplňuje náročná kritéria donátorů týkající se technické a administrativní
kapacity a historie organizace. To je vylučuje ze soutěže o podporu, a to navzdory
tomu, že tyto NNO a jejich členové mají upřímný zájem pomáhat a jejich klienti
jim důvěřují a pomoc od nich očekávají. Takovým NNO poskytuje Otevřená
společnost pomoc při administrativní a organizační konsolidaci organizace, která
zahrnuje přípravu různých dokumentů, kupříkladu výročních zpráv, daňových
přiznání a jiné dokumentace, definování organizačních cílů a potřeb jejich
cílových skupin.
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Tyto menší a lokální NNO jsou vedeny k tomu, aby posílily své vnitřní kapacity
(kupříkladu přijetím nových spolupracovníků schopných reagovat na požadavky
donátorů a správně realizovat projekty), připravily se na registraci svých služeb
jakožto sociálních služeb a zejména budovaly spolupráci a partnerství s jinými
místními subjekty. Otevřená společnost zároveň připravila se spolupracujícími
NNO návrhy projektů a žádostí o dotace, které následně organizace podaly.
V průběhu roku 2014 Otevřená společnost spolupracovala s 21 NNO, asistovala při
přípravě 39 projektů v celkové hodnotě přibližně 38,5 milionu korun. Z podaných
žádostí byly do konce roku 2014 tři projekty úspěšné a jejich předkladatelé na ně
získali 3,3 milionu korun.
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VI Správní
a dozorčí rada
Správní rada
Zdenka Almerová, předsedkyně
Robert Basch
Vera Strobachova Budway
Jan Kasl
Marta Miklušáková
Marta Pišoft Kozáková

Dozorčí rada
Vlasta Hirtová, předsedkyně
Ivana Stočesová
Ladislava Šonová
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VII Seznam
realizovaných
projektů
v roce 2014
Bezpečnost veřejného prostoru - Palmovka
Diversita 2013+ - Bereme ženy na palubu
Empowerment of crime prevention culture of policing through promotion
and development of partnership, crime-data analysis and environmental
design
Mayors Making the Most of EU Funds for Roma Inclusion
Open Data, E-learning and Public debates
Otevřete.cz 2014
Program právo na informace
Project Generation Facility (PGF) Czech Republic
Promote Equal Pay to Diminish Pension Gap, Poverty and Social Exclusion
Roma Spirit 2014
Rovnost 2.0 – romské dívky a chlapci v českých školách

23

Rozvoj poradenství a monitoringu Otevřené společnosti, o.p.s.
Security or Securitization: Assessment of Policing Policy and Practices
relating to Roma
Stabilizace a rozvoj genderového programu v Otevřené společnosti
Support to the participation in the national level planning of the EU funds
for the next period in the Czech Republic
Systémové změny v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě
TTF data visualisation
Teorie přizpůsobivosti
Učíme se, abychom mohli pomáhat
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VIII Naši dárci
ČEPS, a. s.
Českoněmecký fond budoucnosti
EHP fondy, Fond pro NNO (Nadace rozvoje občanské společnosti
a Nadace partnerství)
Evropská komise, program Progres
Evropská komise, program Erasmus+, národná agentúra Slovensko
Evropský sociální fond, Operační program Praha Adaptabilita
Fond Otakara Motejla
Nadace ČEZ
Nadace Karla Janečka
Nadace Via
Norské fondy, program Dejme (že)nám šanci (Nadace Open Society
Fund Praha)
Open Society Institute, program MtM
Open Society Institute, program TTF
SECURITAS ČR s.r.o.
Velvyslanectví USA v Praze
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IX Finanční přehled
Programy a jejich výdaje v roce 2014

ostatní

164 403 Kč (2 %)

budování kapacit

genderová rovnost

1 212 705 Kč (14 %)

1 402 750 Kč (17 %)

právo na informace
1 481 264 Kč (17 %)

romský program
2 531 914 Kč (30 %)

policie

1 675 353 Kč (20 %)
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