
Konference
pořádaná pod záštitou ministra pro evropské záležitosti Mikuláše Beka

STRATEGICKÁ PARTNERSTVÍ PRO BUDOVÁNÍ DEMOKRATICKÉ
SPOLEČNOSTI V EVROPĚ

Termín konání: pondělí 17.10. (13:00 - 19:00 vč. společenského rautu)
úterý 18.10. 2022 (9:00 - 16:00)

Místo konání: Hrzánský palác, Loretánská 176/7, Praha 1 - Hradčany

Online účast prostřednictvím webexu a zoomu.

Organizátoři: Glopolis za neformální síť sítí NeoN
Nadace Partnerství

ve spolupráci s Úřadem vlády - Oddělením sekretariátu Rady vlády pro nestátní
neziskové organizace
Spiralis

Kontext a cíle konference:

Jakou roli může sehrát občanská společnost v dobách, kdy se občané cítí bezradní tváří
tvář aktuálním krizím a ohrožení jejich kumulativními efekty?
Ruská válka na Ukrajině, uprchlické a migrační vlny do Evropy, růst cen energií a potravin,
klimatická změna a politické návrhy na její řešení, pandemie Covid-19, to jsou pouhé titulky
událostí posledních let. Souběžně s nimi lze ve veřejném prostoru pozorovat i rostoucí
podporu chování a jednání, která nepříznivě ovlivňují demokratické prostředí a rozbíjejí
společenskou soudržnost.
Komplexní a funkční řešení takových výzev dokáže přinést jedině spolupráce státu s
občanskou společností, soukromým a akademickým sektorem. Živá občanská společnost
je důležitým pilířem demokracie. Svým pohledem z praxe a komunitním charakterem
přispívá – spolu s perspektivou a know-how ze soukromé a akademické sféry – k vyšší
kvalitě a relevanci veřejných politik. Kvalitní a relevantní veřejné politiky zvyšují dobrou
úroveň vládnutí a posilují důvěru ve stát, a tím i demokracii. Naopak nekvalitní a irelevantní
veřejné politiky vedou k nárůstu frustrace ve společnosti, poklesu důvěry ve veřejné
instituce, erozi demokracie, právního státu a sociální soudržnosti a posilují voličské základny
populistických a extremistických stran.
Cílem konference Strategická partnerství pro budování demokratické společnosti v Evropě
je:

● podpořit dialog a spolupráci mezi zástupci a zástupkyněmi veřejné správy,
parlamentu, neziskových organizací a dalších aktérů v ČR a EU.

● představit na konkrétních příkladech principy partnerství a přínosy spolupráce mezi
veřejnou správou a občanskou společností a neziskovými organizacemi při řešení
krizí a potřeb společnosti.

● propojit potřebu budování demokracie v Evropě s podporou pro odolnou občanskou
společnost a vytváření příhodných podmínek pro její činnost.
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● přispět ze strany nevládních organizací k úspěšnému českému předsednictví v Radě
Evropské unie.

Komu je konference určena:
● zástupcům a zástupkyním veřejné správy ČR.
● politikům a političkám Parlamentu ČR.
● zástupcům a zástupkyním Evropské komise, Evropského hospodářského a sociálního

výboru a dalších institucí EU.
● zástupcům a zástupkyním nestátních neziskových organizací a jejich střešních

organizací a sítí.
● členům a členkám pracovních a poradních orgánů vlády.

PROGRAM:

Pondělí 17. 10. Podpora participace jako základu pro efektivní partnerství státní
správy a nestátních neziskových organizací

Pracovní jazyk: čeština

12:30 - 13:00 Registrace, káva na přivítanou

13:00 - 13:20 Zahájení a přivítání

za Úřad vlády: Klára Šimáčková Laurenčíková, zmocněnkyně pro lidská práva
za české předsednictví: Karel Blaha, náměstek ministra pro legislativu
za pořádající organizace: Petr Lebeda, ředitel, Glopolis

13:20 - 14:20 Panelová diskuse: Přínosy participace neziskových organizací na veřejných
politikách - mezinárodní a evropské principy a vazba na kvalitu vládnutí

● Paul Braithwaite, Partnerství pro otevřené vládnutí (OGP), hlavní regionální
koordinátor pro Evropu, oddělení podpory OGP

● Lukáš Pachta, Evropská komise, Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální
záležitosti a začlenění

● Roxana Bedrule, Evropská komise, Generální ředitelství pro regionální a městskou
politiku, European Community of Practice on Partnership 2021-2027

● Daniel Trnka, Zástupce vedoucího Divize pro regulatorní politiku OECD
● Zdislava Odstrčilová, Ministerstvo práce a sociálních věcí, náměstkyně pro řízení

sekce rodinné politiky a sociálních služeb
● Filip Vagač, Ministerstvo vnitra Slovenské republiky, zmocněnec vlády pro rozvoj

občanské společnosti
Moderátorka: Silvie Pýchová, ředitelka SKAV - Stálé konference asociací ve vzdělávání,
předsedkyně Výboru pro EU Rady vlády NNO, členka Rady vlády pro NNO

14:20 - 14:40 Přestávka na kávu
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14:40 - 15:00 Prezentace výzkumu spolupráce české státní správy s NNO pro účely
Strategie spolupráce veřejné správy a NNO 2021-2030 a doporučení

Tereza Pospíšilová, Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií

15:00 - 16:00 Panel 1: Zkušenosti a přínosy participace z praxe a z aktuálních témat
českého předsednictví

● Richard Nikischer, Ministerstvo pro místní rozvoj, vedoucí oddělení rozvoje
venkova, odboru strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení

● Markéta Pěchoučková, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, vedoucí oddělení
projektů sociálních inovací

● Martin Polášek, Ministerstvo životního prostředí, Odbor politiky životního
prostředí a udržitelného rozvoje

● Anna Kárníková, Hnutí Duha, ředitelka
● Marta Smolíková, Otevřená společnost, ředitelka
● Tomáš Habart, Člověk v tísni, ředitel programu Varianty

Moderátor: David Ondráčka, Glopolis

16:00 - 16:20 Přestávka na kávu

16:20 - 17:20 Panel 2: Zkušenosti a přínosy participace z praxe a z aktuálních témat
českého předsednictví

● František Kučera, Ministerstvo spravedlnosti, Odbor střetu zájmů a boje proti
korupci, Národní kontaktní osoba České republiky v rámci Partnerství pro
otevřené vládnutí

● Hana Volná, Ministerstvo zahraničních věcí, zástupkyně ředitele Odboru pro
rozvojovou spolupráci

● Michal Barbořík, Ministerstvo vnitra, ředitel Odboru prevence kriminality
● Andrea Krchová, Migrační konsorcium, ředitelka
● Lukáš Kraus, Rekonstrukce státu
● Martina Břeňová, Nadace OSF Praha, členka Rady vlády pro NNO, ředitelka

Moderátor: David Ondráčka, Glopolis

17:20 - 17:40 Závěrečná shrnutí a zakončení - jak dále směrem podpoře partnerství mezi
českou veřejnou správou a NNO

● Roman Haken, Centrum pro komunitní práci, člen Výboru pro EU Rady vlády pro
NNO

17:40 - 19:00 Neformální společenský raut
Přivítání: Klára Šimáčková Laurenčíková, zmocněnkyně pro lidská práva

___________________________________________________________________________
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Úterý 18. 10. Strategická podpora spolupráce pro demokratickou společnost v Evropě

Pracovní jazyk: Angličtina, s tlumočením do češtiny

8:30 - 9:00 Registrace, ranní káva

9:00 - 9:20 Zahájení a přivítání:
za kabinet ministra pro evropské záležitosti: Pavlína Žáková, vedoucí Oddělení poradců
pana ministra Mikuláše Beka
za pořádající organizace: Petr Lebeda, ředitel, Glopolis

9:20 - 10:20 Úvodní politický panel: Spolupráce s občanskou společností jako základ pro
budování demokratického prostoru v ČR a v Evropě

● Jitka Seitlová, místopředsedkyně Senátu Parlamentu České republiky
● Olga Richterová, místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České

republiky
● Barbora Urbanová, místopředsedkyně zahraničního výboru Poslanecké sněmovny

Parlamentu České republiky
● Eva Decroix, 1. místopředsedkyně Poslaneckého klubu Občanské demokratické

strany Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Reflexe z evropské perspektivy:

● Séamus Boland, prezident skupiny Organizace občanské společnosti, Evropský
hospodářský a sociální výbor

Moderátor: David Ondráčka, Glopolis

10:20 - 10:40 Přestávka na kávu

10:40 - 12:00 Strategie na podporu občanské společnosti na úrovni EU - na cestě k
prosperujícímu občanskému prostoru

● Vera Móra, ředitelka, Ökotars - Hungarian Environmental Partnership Foundation
● Alexandrina Najmowicz, Generální sekretář, European Civic Forum
● Sergey Lagodinsky, člen Evropského parlamentu, Skupina Zelených/Evropská

svobodná aliance
● Ingrid Bellander Todino, vedoucí Oddělení - politika základních práv, Evropská

komise, Generální ředitelství pro spravedlnost a spotřebitele
Moderátor: Ionuț Sibian, ředitel CSDF - Civil Society Development Foundation, Rumunsko,
člen Evropského sociálního a hospodářského výboru
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12:00 - 13:00 Oběd

13:00 - 14:20 Panelová diskuse: Zkušenosti ze strategické spolupráce s občanskou
společností

● Frank Heuberger, BBE - Národní síť pro občanskou společnost, Německo
● Anna Grudzinska, OFOP - Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych -

Národní federace polských NNO, Polsko
● Liv Hernæs Kvanvig, Norský helsinský výbor, vedoucí sekce pro svobodu

náboženského vyznání a přesvědčení
● Roy Virah-Sawmy, Civitates / NEF – Network of European Foundations,

programový manažer
● Alexandra McGehee, Úřad Vlády ČR, vedoucí Oddělení sekretariátu Rady vlády

pro NNO
Moderátor: Pavel Trantina, místopředseda Výboru pro EU Rady vlády pro NNO, bývalý člen
Evropského hospodářského a sociálního výboru

14:20 - 14:40 Přestávka na kávu

14:40 - 15:30 Participativní diskuse: Strategie EU na podporu občanské společnosti - jak ji
přivést v život

1) Jaké jsou klíčové parametry a oblasti, které má strategie řešit a jak může podpořit
občanskou společnost a NNO na úrovni členských států

2) Jak zajistit participativní proces přípravy strategie na EU a národní úrovni
Moderátoři:

● Pavel Trantina, místopředseda Výboru pro EU Rady vlády pro NNO
● Roman Haken, Centrum pro komunitní práci, člen Výboru pro EU Rady vlády ČR

pro NNO

15:30 - 16:00 Závěry z diskusí: Pavel Trantina a Roman Haken
Zakončení: Vera Mora, Ökotars - Hungarian Environmental Partnership
Foundation, ředitelka
Petr Lebeda, Glopolis, ředitel

Z konference bude vytvořena souhrnná zpráva v českém a anglickém jazyce, ve které
budou popsány příklady spolupráce a participace NNO a veřejné správy a zaznamenány
hlavní myšlenky a závěry z diskusí, vč. možných doporučení. Materiál bude veřejný a sdílený
s partnery v ČR a EU.

Organizační tým:
Glopolis/NeoN: Jana Miléřová, jmilerova@glopolis.org
Glopolis, o.p.s. je české analytické a síťovací centrum s 18 lety zkušeností z výzkumu,
vzdělávání, sledování a vyjednávání o veřejných politikách a koordinace v neziskovém
sektoru v ČR a EU. Posláním je propojovat lidi a organizace z neziskového, veřejného a
soukromého sektoru, aby lépe spolupracovali pro udržitelnou demokracii a aby pro takovou
spolupráci vytvářeli příznivé prostředí.
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Glopolis inicioval vznik neformální sítě sítí NeoN. NeoN tvoří 15 oborových sítí, které
zastupují více než 400 neziskových organizací a 3 významné organizace. Věnují se vzdělávání,
boji proti korupci, migraci, rovnosti žen a mužů, životnímu prostředí aj. Společně usilují o
demokracii, odpovědnou veřejnou správu, odolnou občanskou společnost a udržitelný
rozvoj postavený na lidských právech. Glopolis zajišťuje zázemí, koordinaci a rozvoj NeoN.
Sleduje příslušné procesy v legislativě a exekutivě, připravuje analýzy, organizuje výměnu
názorů, tvorbu společných stanovisek a podporuje vyjednávání se státní správou.

Nadace Partnerství: Jitka Silárszká, jitka.silarszka@nadacepartnerstvi.cz
Nadace Partnerství je česká environmentální nadace fungující od roku 1992. Podporuje
místní komunity a poskytuje granty na výsadby stromů, péči o krajinu a veřejný prostor.
Nabízí odborné a vzdělávací služby týkající se ochrany životního prostředí a šetrného
hospodaření na zemědělské půdě, adaptačních opatření ve městech, rozvoje cykloturistiky a
implementace softwaru na zpracování grantových a dotačních žádostí. Každoročně
vyhlašuje anketu Strom roku a výzvu Do práce na kole, oceňuje aktivní osobnosti za přínos
životnímu prostředí Cenou Josefa Vavrouška. Nadace Partnerství je členem mezinárodního
konsorcia nadací Environmental Partnership Association.
V letech 2020 - 2023 v rámci projektu Reclaim Our Civil Space! - from local to European,
podpořeného z grantu EEA, realizuje program na podporu vzdělávání zástupců NNO a
vytvoření Strategie EU na podporu občanské společnosti.

Rada vlády pro nestátní neziskové organizace: Alexandra McGehee
mcgehee.alexandra@vlada.cz
Rada vlády pro nestátní neziskové organizace byla zřízena v roce 1992 jako Rada pro nadace,
od roku 1998 funguje pod současným názvem a zaměřením. Jedná se o stálý poradní,
iniciativní a koordinační orgánem vlády České republiky v oblasti nestátních neziskových
organizací (NNO). Soustřeďuje, projednává a předkládá vládě materiály týkající se NNO a
vztahující se k vytváření vhodného prostředí pro jejich existenci a činnost. Iniciuje také
spolupráci mezi ministerstvy a sleduje zapojení ČR do EU s ohledem na NNO. Rada vlády pro
NNO koordinuje a stanovuje koncepci střednědobého směřování neziskové sektoru a
formuluje cíle v oblasti spolupráce veřejné správy s NNO do roku 2030.

Spiralis: Jolana Turnerová turnerovaj@spiralis.cz, Miriam Vránová vranovam@spiralis.cz
Spiralis, z.s. je vzdělávací a poradenská nezisková organizace. Od roku 1999 kultivuje
občanskou společnost, profesionalizuje charitativní organizace, zasazuje se o příznivé
podmínky pro jejich činnost a podporuje rozvoj aktivních občanů. Vytváří příležitosti k
propojování a ke spolupráci lidí napříč celou společností s cílem budovat svobodnou a
demokratickou Českou republiku. Ročně pomáhá vice než 100 neziskových organizací a více
než 600 jednotlivců. Spiralis poskytuje koordinační podporu Platformě pro rozvoj nevládních
organizací, která je rovněž přidruženou organizací sítě NeoN.

Konference se koná díky finanční podpoře, kterou poskytla organizace Civitates - A Philanthropic
Initiative for Democracy and Solidarity in Europe, a v rámci projektu "Reclaim Our Civil Space!", na
který Island, Lichtenštejnsko a Norsko poskytly grant ve výši 1,8 milionu EUR z Fondu EHP a Norska
pro regionální spolupráci.
Za obsah konference odpovídají výhradně organizátoři a nelze jej v žádném případě považovat za
vyjádření názorů poskytovatelů finančních prostředků.
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