Výroční zpráva za rok 2019
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
poskytovat politické poradenství
realizovat výchovně vzdělávacích aktivit dětí a mládeže.

Základní údaje
Adresa společnosti: Bystrovanská 263/19a, 772 00 Olomouc
IČO: 29389381
Právní forma: Obecně prospěšná společnost
Vznik: 8. listopadu 2011
Vedená u Krajského soudu v Ostravě, pob. Olomouc, spisová značka O 1031
Bankovní spojení: 2500210740/2010
www stránky: www.civipolis.cz
e-mail: info@civipolis.cz

Orgány společnosti
Ředitelka
Mgr. Dana Sztwiertnia Hellová
Správní rada
doc. Mgr. Pavel Šaradín, Ph.D. – předseda
Mgr. Lukáš Vomlela, Ph.D.
Mgr. Benjamin Pytlik

Dozorčí rada
Mgr. et Mgr. Karel Páral – předseda
Mgr. Karel Kouba, Ph.D.
PhDr. Martin Petlach

Činnost společnosti
V roce 2019 společnost realizovala tyto akce:
projekty
Vzdělávání 2.0 – Rozvoj klíčových kompetencí prostřednictvím podpory vzdělávání zaměřeného
na cíl (registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000662).
V dubnu 2018 jsme se stali partnerem projektu Vzdělávání 2.0, který je spolufinancovaný Evropskou
unií prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Projekt organizačně
zajišťuje Centrem pro studium demokracie a kultury v Brně. Dalšími partnery projektu jsou
Masarykova univerzita a Univerzita Hradec Králové. Našim cílem je pomoci stávajícím i budoucím
učitelům s výukou společenskovědních předmětů vedoucí k získání sociálních, personálních a
občanských klíčových kompetencí na základních a středních školách. Výstupy projektu zasáhnou
různé oblasti vzdělávacího systému. Učitelů a jejich žáků se dotknou zejména návrhy úprav
stávajících učebnic a také revize oborových didaktik společenskovědních předmětů. Projekt však cílí
i na učitele budoucí, a to prostřednictvím vytvoření souboru návrhů na inovace v akreditacích
učitelských studijních programů. Úkolem Civipolis v projektu je realizovat akční výzkum potřeb
učitelů
a
evaluace
projektu.
Více
informací
na
webových
stánkách
projektu https://www.vzdelavani20.eu a FB profilu https://www.facebook.com/vzdelavani20.eu/.
Délka trvání: 1. 4. 2017 – 30. 3. 2020
Celkové náklady na projekt: 20,3 mil. (z toho Civipolis o.p.s. 1 143 275)

Social Innovation Ecosystem Index
Civipolis, o.p.s. byla partnerem projektu Social Innovation Ecosystem Index, jež se věnoval
inovativním nástrojům pro řešení sociálních problémů. Jedním z plánovaných výstupů byl index
sociálních inovací, jež umožní měření změn podmínek pro vznik a rozvoj inovací, rozšíří nástroje pro
zkoumání efektivity prováděných iniciativ a přispěje k popularizaci tématu ve veřejné sféře. Hlavním
řešitelem projektu, jež získal podporu Mezinárodního Visegrádského fondu, byl Bratislavský inštitút
pre politickú analýzu, partery Ashoka Austria, Ashoka Innowatorzy dla Dobra Publicznego z Varšavy
a Corvinus Business School z Budapešti. Civipolis přispěla k analýze dosavadních sociálních inovací v
České republice a zapojila se do výzkumu vnímání inovací i samotné tvorby indexu. Výstupy projektu
jsou k dispozici zde.
Délka trvání: květen 2018 – leden 2019
Combat Anti-Semitism in Central Europe (ComAnCe)
Včervenci 2019 jsme se stali členem mezinárodního konsorcia (společně s Bratislava Policy
Institute – SK, Prepublikon – HU, Villa Decius – PL) evropského projektu Combat Anti-Semitism in
Central Europe - Boj s antisemitismem ve střední Evropě (ComAnCe). Výzkumný projekt se
zaměřuje na mapování projevů antisemitismu ve virtuálním prostředí v Česku, Polsku, Maďarsku a
na Slovensku. Jeho hlavním cílem je vytvořit jasnou kategorizaci, typy a ukazatele antisemitských
nenávistných projevů a zločinů z nenávisti ve střední Evropě. Důležitou součástí projektu jsou
rovněž vzdělávací aktivity a příprava metodických pomůcek, které přispějí k identifikování forem
antisemitismu, projevů nenávisti i zločinů z nenávisti. Vedoucím partnerem projektu je Bratislava
Policy Institute. Více o projektu a jeho výstupech zde.
Doba trvání: 1. 7. 2019 – 30. 6. 2021.
Typ akce: REC-AG-2018/REC-RRAC-RACI-AG-2018.
Projekt je financován Evropskou unií prostřednictvím programu Rovnost, práva a občanství (REC) na
období 2014-2020.
Celkové náklady na projekt: 188 000 eur (z toho Civipolis o.p.s. 36 000 eur)
Pravidelná soutěž „O nejlepší obecní a městský zpravodaj“
V roce 2019 jsme spolu s Univerzitou Palackého v Olomouci, Unives.eu a Angelus Aureus o.p.s.,
zorganizovali již osmý ročník soutěže o nejlepší obecní a městský zpravodaj. Do soutěže se přihlásilo
více než tři stovky zpravodajů z celé ČR. Porota vybírala také nejlepší zpravodaj mikroregionů, svazků
obcí a místních akčních skupin a také nejlepší rubriku či nejlépe zpracované téma. Vyhlášení
výsledků soutěže se uskutečnilo 4. 7. 2019 na Velehradě. Prvenství mezi obecními zpravodaji získal
Bílovický zpravodaj a v kategorii městských zpravodajů zvítězil Boskovický zpravodaj Více
k výsledkům soutěže zde.

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 29. 2. 2020
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