Civipolis, o.p.s.
Výroční zpráva za rok 2011
Úvodní slovo
Obecně prospěšná společnost vznikla na konci roku 2011 s cílem oživovat a otevírat veřejný
prostor. Odtud také náš slogan „Otevíráme veřejný prostor“, s nímž se můžete setkat. Jde nám
zejména o dialog, o to, aby se zásadních věcí a rozhodnutí účastnily všechny dotčené strany,
hlavně pak veřejnost. Od počátku naší existence se snažíme realizovat zejména projekty mající
za cíl zvýšení politické gramotnosti našich spoluobčanů.
Cílem společnosti je poskytovat tyto služby:
•
•
•
•
•
•
•
•

konzultační, poradenskou a informační činnost při přípravě a realizaci projektů,
pomoc při získávání grantů a dotací z evropských, národních, krajských a jiných zdrojů
organizovat konference, semináře, školení, besedy, odborné kurzy, stáže a jiné
vzdělávací akce včetně lektorské činnosti
provádět průzkumy veřejného mínění a analýzy společnosti
zajišťovat kulturní, společenské a vzdělávací aktivity
publikační, osvětovou a vzdělávací činnost včetně vydávání periodických i
neperiodických publikací a propagačních materiálů
pokusit se zajišťovat dialog a spolupráci s veřejnoprávními a soukromými institucemi i
širokou veřejností v rámci České republiky
navazovat kontakty a spolupráci v České republice i v zahraničí
politické poradenství.
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Činnost společnosti
Jelikož byla obecně prospěšná společnost založena ke konci roku 2011, nevykázala za rok
2011 žádnou činnost. Aktivity vedení společnosti byly zaměřeny pouze na přípravu plánu
práce na rok 2012.

Hospodaření společnosti
Za rok 2011 obecně prospěšná společnost Civipolis nedisponovala žádným majetkem a ani
neměla žádné příjmy a výdaje.

Výroční zprávu předkládá ředitelka Civipolis, o.p.s. Kateřina Legerská

V Olomouci dne 12. 3. 2012

