
Do NRP a NSRR se navrhuje doplnit nové opatření (prioritu): 

Pokračující  obnova vztahu veřejnosti  a veřejné správy v ČR, posilování občanské 
společnosti a rozvoj její organizované části 

(Poznámka:  Tento  návrh  se  netýká  jinde  financovaných  oblastí  práce  NNO,  např. 
environmentální  výchovy  a  osvěty,  sociální  péče  apod.,  ani  opatření  ke  zvyšování 
kapacit samotných NNO, nýbrž problematiky vztahu občanů k veřejné správě a jejich 
účasti na veřejné politice.) 
 

Občanská  společnost  v  ČR je  dlouhodobě  oslabena  celkovými  totalitními  škodami  ve 
společnosti, ke kterým došlo od r. 1939 do r. 1989. Patří sem malá identifikace občanů se 
státem, malá důvěra v instituce státu a v orgány zastupitelské demokracie, nedostatečná 
spolupráce  občanů s policií  a  soudy, nízká  úroveň právní  kázně  (dodržování  zákonů a 
předpisů) ze strany občanů, celková pasivita občanů ve vztahu k veřejným záležitostem aj. 
To vše oslabuje celkovou míru soudržnosti ve společnosti a snižuje kvalitu života. 

Cílem opatření je prostřednictvím aktivit NNO a veřejné správy
a) obnovit důvěru občanů ve vlastní politickou reprezentaci, ve stát a veřejnou 

správu vůbec, 
b) podpořit účast občanů ve volbách všech stupňů, 
c) zvýšit  zapojení  veřejnosti  do  přípravy  rozhodování  (především  na  místní 

úrovni), 
d) posílit právní vědomí občanů a dodržování občanských práv,
e) spoluvytvářet kulturu aktivního občanství, 
f) pomoci zajistit (dohlížet na) transparentnost činnosti veřejné správy,
g) posílit u obyvatel vědomí evropského občanství a důvěry v instituce EU.

Finančním zdrojem pro  toto  opatření  je  Evropský sociální  fond,  příp.  ERDF.  Dotčené 
resorty: MV, MŠMT, MPSV, MMR, příp. další. 

Příjemcem  pomoci  mohou  být  organizace  a  orgány  státní  správy,  místní  a  krajská 
samospráva, nestátní neziskové organizace a ve vymezeném rozsahu i další právnické a 
fyzické osoby se sídlem v ČR.

Poznámka k charakteru opatření: návrh počítá s tím, že projekty (akce) by realizovaly jak 
NNO, tak orgány veř.  správy, jinak to  ani  nejde.  Podstata  by neměla  být  v kurzech a 
seminářích  –  je  třeba  měnit  reálné  chování  lidí  a  institucí.  Typy  aktivit: Připravit  a 
uskutečnit  informační  a  propagační  kampaně,  podpořit  hnutí  typu  Crimestoppers 
(spolupráce  veřejnosti  s  policií  a  soudy),  do  praxe  institucí  veřejné  správy  zavést 
komunikační  standardy,  uskutečnit  PR audity,  financovat  vzdělávací  akce  zaměřené  na 
specifické  cílové  skupiny  v  rámci  sociální  prevence,  publikovat  „good  practice“  v 
postupech úřadů. 

Kontakty  na  navrhovatele:  PhDr.  Oldřich  Čepelka,  Asociace  nestátních  neziskových 
organizací v ČR, oldrich.cepelka@tima-liberec.cz , verze: 8. listopadu 2005


