Výroční zpráva za rok 2016
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. Uspořádali jsme proto několik veřejných
debat, besed, kulatých stolů určených široké veřejnosti.
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
V roce 2016 společnost realizovala tyto klíčové akce:
projekty
Rovné příležitosti a zapojení žen v problematice rozvoje venkova
Cílem projektu bylo vytvořit ucelenou analýzu postavení žen na venkově, která by poskytla
odborné podklady pro vytvoření podmínek pro rovnost pohlaví v této oblasti. Analýza vycházela ze
situace v moravských místních akčních skupinách, konkrétně MAS Moštěnka, MAS Horní
Pomoraví, MAS regionu Poodří a MAS Moravská cesta. MAS prokázaly nezastupitelnou úlohu při
rozvoji venkovského prostoru a jsou velmi inovativní v otázkách podpory podnikání a tvorby
pracovních míst. I přes tyto snahy však stále zaznamenáváme významné bariéry při vstupu žen na
pracovní trh. Proto se tento projekt zaměťil na problematiku fungování MAS a na identifikaci
faktorů, které motivují nebo naopak zabraňují ženám aktivně se zapojovat do pozic ve správě
a rozvoji venkovských aktivit.
Výsledky analýzy jsme zpracovali do odborné zprávy. Pro jejich shrnutí jsme vypracovali rovněž
populárně naučnou příručku. Oba dokumenty jsou k dispozici na webových stránkách
www.civipolis.cz, www.unives.cz a www.sblizenipolitikou.cz. Hlavní závěry výzkumného šetření
jsme rovněž představili zástupcům místních akčních skupin a veřejnosti na odborném semináři
a konferenci, které se uskutečnily v červnu, resp. září 2016.

Projekt byl zahájen 1. 5. 2015 a ukončen k 30. 9. 2016.
Celková výše čerpaných finančních prostředků: 363 216,- Kč
Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je
financován z Norských fondů.

Zlaté časy fotbalu
Projekt mapuje období 1976-2016 československé, následně české kopané a sleduje působení
české národní reprezentace na evropských i světových šampionátech. První z realizovaných aktivit
byla instalace fotbalové výstavy v prosinci 2016 v prostorách Regionálního centra Olomouc.
Součástí zahájení výstavy byla i beseda s významnými osobnostmi českého fotbalu.
Celková výše čerpaných finančních prostředků: 28 000,- Kč

Pravidelná soutěž „O nejlepší obecní a městský zpravodaj“
V roce 2016 jsme spolu s Univerzitou Palackého v Olomouci, Unives.eu a Angelus Aureus o.p.s.,
zorganizovali již pátý ročník soutěže o nejlepší obecní a městský zpravodaj. Své zpravodaje
přihlásilo 323 obcí z celé ČR. Porota potřetí vybírala také nejlepší zpravodaj mikroregionů, svazků
obcí a místních akčních skupin a také nejlepší rubriku či nejlépe zpracované téma. Vyhlášení
výsledků soutěže se uskutečnilo v pondělí 4. 7. 2016 na Velehradě. Ocenění předal Jeho Eminence
Dominik kardinál Duka. Vítězem v kategorii městských zpravodajů se stal Zpravodaj Kahan (vydává
město Příbram), v kategorii obecních zpravodajů Dolnobřežanský Rozkvět (vydává obec Dolní
Břežany), v kategorii zpravodaj mikroregionů, svazků obcí a místních akčních skupin Zvony Podluží
(vydává Region Podluží) a nejlepší rubrikou se stala rubrika Škola/školka (Smržovský zpravodaj),
vedena paní Magdou Rajtarovou ze Smržovky.

Další činnost
Společnost se dále podílela na zpracování odborných analýz pro externí subjekty.

Výroční zprávu předkládá ředitelka Civipolis, o.p.s. Dana Sztwiertnia Hellová
V Olomouci dne 15. 6. 2017
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