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VIZE A POSLÁNÍ
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GLOPOLIS V ROCE 2020
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Naší vizí je společnost, v níž jsou lidé 

navzdory rozdílům ochotni a schopni 

pracovat ve společném zájmu, hledat cesty 

k lepšímu vzájemnému soužití a která 

pro takovou spolupráci zajišťuje příznivé 

prostředí. 

V zájmu udržitelné demokracie 

rozvíjíme spolupráci mezi sítěmi 

nevládních organizací, státem, 

byznysem a dalšími společenskými 

skupinami.

VIZE

POSLÁNÍ
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Rok 2020 byl rokem definitivního ukončení všech 
tematických programů Glopolis a plnohodnotného 
ponoru do naší nové role - zprostředkovatele  
spolupráce mezi různými zájmy, přístupy a názory. 
Tým jsme rozšířili o nové posily, které nám pomohly 
významně posunout nové vlajkové programy 
spolupráce sítí.

Všem programům i projektům je společná snaha 
kultivovat jak znalostní a technickou infrastrukturu 
(mechanismy, procesy, podpůrné služby apod.), tak i  
lidskou rovinu spolupráce, jako jsou vzájemné a více 
osobní porozumění, respekt, pomoc či důvěra.

Mnohé jsme si již sami vyzkoušeli v předchozích letech. 
Přesto je celá myšlenka - dlouhodobější spolupráce 
celých skupin (sítí) občanské společnosti na společných 
prioritách napříč rozdíly různého typu - stále poměrně 
nová. Ačkoliv níže rozvedené aktivity již nabízí konkrétní 
výsledky, praktickou a šířeji použitelnou metodologii 
stále vyvíjíme.

SLOVO ŘEDITELE

Rok s covidem nám potvrdil naše ústřední východisko. 
Máme-li se vypořádat s komplexními výzvami, které 
přesahují celé státy, obory i ideologie, podobné know-
how budeme v rychle se měnících a zároveň silně 
rozdělených společnostech potřebovat čím dál více. 

Děkuji proto všem, kteří se toutou intuitivní, přesto 
nikterak jednoduchou cestou, vydali s námi - kolegům 
a kolegyním z týmů (ať už jsou vedeny z Glopolis či 
odjinud), správní a dozorčí radě i všem partnerům a 
dárcům. Právě Vaše podpora nás motivuje budovat 
důvěru, spolupráci a lepší soužití i v dalších prostředích. 
Těším se na další společné kroky. 

Petr Lebeda
ředitel
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GLOPOLIS V ROCE 2020

hospodařili jsme s téměř 5 milionovým 
rozpočtem

na 3 hlavních projektech a 5 zakázkách 
pracovalo 6 stálých zaměstnanců

úspěšně jsme koordinovali spolupráci 15 
platforem a sítí, které propojují přes 350 

nevládních organizací

vydali jsme pro ně 18 čísel newsletteru 
a zprostředkovali společný postup ve 

12 kauzách

do nové, regionální grantové výzvy na 
spolupráci sítí se přihlásilo 76 platforem, 

9 vítězů si rozdělilo 150 tis. eur

připravili jsme podmínky pro rozšíření 
evropské sítě Eurodad o 12 nových 

členských a partnerských organizací
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Zákazky a ostatní

Veřejné zdroje EU

Ostatní zahraniční veřejné zdroje

Soukromé nadace

Náklady 4 687

Spotřebované nákupy a nakupované služby 1 707

Osobní náklady 3 020

Ostatní náklady - 51

Daň z příjmů 11

Výnosy 4 991

Výnosy projektů (Provozní dotace) 3 009

Přijaté příspěvky (dary) 35

Tržby za vlastní výkony a zboží 1 770

Ostatní výnosy 177

Výsledek 304

VÝSLEDOVKA (v tisících Kč)  

ZDROJE FINANCOVÁNÍ

3 %

47 %
40 %

10 %
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Eurodad

Stronger Roots

NeoN

Zakázky a služby

13,9 %

26,1 %

26,9 %

33 %

ROZDĚLENÍ NÁKLADŮ MEZI PROJEKTY
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DĚKUJEME VŠEM PARTNERŮM, DÁRCŮM A 
SPOLUPRACOVNÍKŮM, BEZ JEJICHŽ PODPORY 

BYCHOM SE NEOBEŠLI

Jana Simonová (do května 2020), Ladislav Červenka, Helena Čížková (do října 2020), Martin Ehl, Jana Matesová,  
Libor Winkler, Martin Potůček (od května 2020), Lukáš Pokorný (od října 2020)

Tomáš Bílý, Jan Kára, Vendula Menšíková (od února 2020)

Správní rada  

Dozorčí rada

Maruša Babnik, Robert Basch, Ondřej Cakl, Ladislav Červenka, Helena Čížková, Marie Dubost, Tomáš Dvořák,  
Hana Fungačová, Cécilia Gondard, Adéla Horáková, Nikola Hořejš, Pavlína Hořejšová, Vlastimil Jura, Josef Karlický, 
Tomáš Knaibl, Petra Kolínská, Tamara Kováčová, Jiří Kulich, Lukáš Kraus, Andrea Krchová, Sabina Malcová,  
Jan a Marie Maryškovi,  Alexandra McGehee, Petra Musilová, František Nejedlý, Dora Nováková, Marie Peřinová,  
Inka Píbilová, Pavel Přibyl, Daniel Prokop, Silvie Pýchová, Petra Raušová, Ľuboš Repka, Jean Saldanha,  
Aleš Sedláček, Bruno Selun, Marta Smolíková, Hana Stelzerová, Dušan Šenkypl, Viktorie Tenzerová, 
 Léonie van Tongeren, Jolana Turnerová, Tomáš Urban, Oldřich Vágner, Roy Virah-Sawmy, Daniel Vondrouš,  

Hana Votradovcová, Libor Winkler

Speciálně bychom chtěli poděkovat ještě následujícím lidem, bez jejichž 
extra času, energie a pomoci bychom rok 2020 tak dobře nezvládli
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Spolupráce nevládních sítí v ČR (NeoN)

NeoN propojuje 12 oborových platforem a 3 spolupracující neformální sítě, což činí více než 350 nevládních organizací. 
Každá se věnuje určité společenské oblasti a společně pak usilují o udržitelnou demokracii: odpovědnou veřejnou 
správu, odolnou občanskou společnost a udržitelný rozvoj postavený na lidských právech. 

Glopolis stál u vzniku NeoN, koordinujeme a rozvíjíme spolupráci, poskytujeme zázemí. Zajišťujeme společné 
plánování, pravidelné vyhodnocování a zprostředkujeme součinnost pro kolektivní dopad. Prakticky to znamená, 
že v prioritních tématech sledujeme příslušné procesy v legislativě a exekutivě, zajišťujeme potřebné analýzy, 
organizujeme výměnu názorů, tvorbu společných stanovisek a postupů a podporujeme vyjednávání s politiky a 
státní správou.

• zlepšit pozici platforem při vyjednávání se státní správou, aby je zahrnovala do konzultací k důležitým 
rozhodnutím pro řešení potřeb společnosti.

• zajistit nominaci 2 společných kandidátů/ek ze sítí NeoN do Rady vlády pro NNO (nestátní neziskové organizace), 
což umožňuje podílet se průřezově mj. na tvorbě vládní strategie vůči NNO 2021-2030 a lepších podmínek pro 
NNO.

• od dubna 2020 začít vydávat newsletter, mapující témata demokracie, hospodaření státu a občanského 
prostoru, který postupně zpřístupňujeme i zájemcům mimo NeoN.

• zajistit analýzy unikátního výzkumu o postojích veřejnosti k neziskovým organizacím a sestavit doporučení pro 
jejich strategickou a pozitivní komunikaci.

Co se nám podařilo v roce 2020

Program v číslech

16
koordinačních setkání, vč. 2 
strategických plánování

16
společných akcí ve 12 kauzách veřejného 
zájmu (např. dění kolem ČT, volby do mediálních 
rad, volby ombudsmana, netransparentní 
prosazování novely zákona o veřejných 
zakázkách, zmanipulované nominace za NNO 
do Evropského hospodářského a sociálního 
výboru, svobodný přístup k informacím aj.)

18
čísel informačního newsletteru 
šířených mezi více než 140 přímých 
odběratelů

Program podpořili
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Spolupráce odlišných skupin v Česku, 
Maďarsku a na Slovensku (Stronger Roots)

V mezinárodním konsorciu s Nadací OSF, Nadáciou otvorenej spoločnosti a nadací NIOK jsme vstoupili do druhého 
roku programu Stronger Roots. V Česku, Maďarsku a na Slovensku podporujeme granty, vzájemným sdílením a 
expertízou 9 nevládních sítí z různých oblastí a testujeme, jak v nich mohou efektivně spolupracovat se skupinami s 
odlišným pohledem na věc, jako jsou stát, firmy, církev, samospráva, média či odlišné voličské skupiny.

Program staví na myšlence, že konstruktivní dialog nebo dokonce aktivní spolupráce s profesně, názorově či zájmově 
odlišnými skupinami přispívá k větší odolnosti občanské společnosti. A to jak na úrovni jednotlivých nevládních 
organizací, tak na úrovní jejich platforem, koalic, pracovních skupin a dalších sítí. Poznatky ze síťové spolupráce 
shromažďujeme, abychom je mohli sdílet s dalšími. 

• uskutečnit první grantovou výzvu pro spolupráci sítí, do které se přihlásilo 76 platforem z občanského i 
podnikatelského sektoru. 

• nastavit svébytný systém sledování 9 vybraných projektů, společného sdílení mezi grantisty a jejich individuální 
podpory. 

• na základě sebraných poznatků rozpracovat vlastní koncept síťové spolupráce a základ pro její metodický 
manuál.

Co se nám podařilo v roce 2020

9
podpořených platforem občanských 
organizací

76
přihlášek napříč 21 tematickými oblastmi

150000 €
rozdělených v grantech ve 3 zemích

Program v číslech

3
národní setkání ke sdílení zkušeností

Program podpořila
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Eurodad - evropská síť pro rozvoj a oddlužení usiluje o konkrétní změny globálních a evropských politik a institucí, jež 
by zajistily demokraticky kontrolovaný, udržitelný a na lidských právech založený finanční  systém ve světě. 

V rámci 4-letého projektu Glopolis podporuje efektivní a udržitelné zapojení nových organizací zejména ze střední 
a východní Evropy do této sítě s ohledem na jejich rozdílné zkušenosti, přístupy k řízení a rozhodování i obtížnější 
podmínky pro neziskový sektor na jejich národní úrovni. 

• nastavit a spustit grantový program pro podporu zapojení nových organizací do Eurodad.
• analyzovat možnosti rozšíření Eurodad v Bulharsku a na Slovensku a podpořit potenciální nové partnery při 

přípravě projektů do grantového programu.
• pomoci vytvořit a spustit intranetovou znalostní platformu pro členy Eurodad.

Co se nám podařilo v roce 2020

Posilování a rozšiřování evropské sítě Eurodad 
(Umbrella)

Projekt v číslech

12
nových členských a partnerských 
organizací Eurodad, zejména ze 
střední a východní Evropy

10
podpořených projektů v rámci 
grantového programu pro nové členy 
a partnery

Projekt podpořili



10 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020

Jitka Hausenblasová, Jana Horáková, Ondřej Kopečný, Vojtěch Kotecký, Petr Lebeda, Jana Miléřová, 
Tomáš Pokorný, Marek Trošok, Kateřina Vrbová

Tým

Kromě vlajkových projektů jsme se věnovali i řadě menších projektů a zakázek. V roce 2020 jsme stáli u zrodu 
společného projektu environmentálních a právních expertů z NNO a investorů, jehož cílem je zastavit znehodnocování 
české půdy. V projektu Živá půda jsme se podíleli na tvorbě podkladových studií, nastartovali dialog mezi různými 
aktéry a pomohli zprostředkovat a nastavit jejich dlouhodobější spolupráci.

Pro Evropský parlament jsme vypracovali studii o využívání evropských fondů v rámci českého zemědělství, ve 
které jsme popsali, kdo je největším příjemcem dotací a jaké jsou podmínky pro malé a velké podniky. Vysvětlili jsme, 
co je zdrojem oligarchických struktur a  jak systém obecně funguje.

Kolegům z Rekonstrukce státu jsme pomáhali zmapovat transparentnost a efektivitu podpůrných programů 
vlády během krize způsobené COVID-19 v oblasti zemědělství. V hodnocení jsme se zaměřili na způsob, jakým byly 
rozděleny a distribuovány prostředky na podporu zemědělců.

Ve spolupráci s partnerskou organizací Spiralis jsme českým nevládním organizacím z opomíjených oblastí Česka 
zprostředkovali grantovou výzvu Civic Europe s názvem Idea Challenge. Jejím cílem je posílení občanské soudržnosti 
a aktivního občanství na místní úrovni.

Pro Radu vlády pro nestátní neziskové organizace jsme zpracovali studii „Rozhodování blíže lidem”, jež popsala 
přínosy zapojování občanské společnosti, zejména střech a sítí NNO, pro kvalitu veřejného rozhodování a důvody pro 
podporu této role. Nabídla příklady konkrétních nástrojů a doporučení, jak zlepšovat podmínky občanské participace 
na straně státu i NNO. 

Analýzy, konzultace a další podpora občanské 
spolupráce


