Výroční zpráva za rok 2015
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 Olomouckého kraje.
Děkujeme všem sympatizantům a sponzorům, bez jejichž podpory bychom naši misi realizovat
nemohli.
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 2015 společnost realizovala tyto klíčové akce:
projekty
Rovné příležitosti a zapojení žen v problematice rozvoje venkova
Nevýhody života na venkově jsou spatřovány především v nedostatku rovných příležitostí získat
zaměstnání. Nástrojem, jehož význam narůstá, je mezisektorové partnerství, které je realizováno
místními akčními skupinami (MAS), na které se právě tento projekt zaměřuje. 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 zaměřuje na problematiku fungování MAS,
z hlediska zapojení žen do jejich činnosti a rozvoje. Cílem projektu je vytvořit ucelenou analýzu
postavení žen na venkově, která poskytne odborné podklady pro vytvoření podmínek pro rovnost
pohlaví v této oblasti. Analýza se zaměří na identifikaci faktorů, které ovlivňují rovné příležitosti
mužů a žen v problematice zapojení do rozvoje venkova. Analýza bude vycházet ze situace v

moravských místních akčních skupinách, konkrétně MAS Moštěnka, MAS Horní Pomoraví, MAS
Regionu Poodří a MAS Moravská cesta. Cíl bude realizován prostřednictvím terénního
dotazníkového šetření na území těchto místních akčních skupin a následnou kvantitativní analýzou
dat, získaných ze dvou úrovní výzkumu. Výsledky budou zapracovány do odborné závěrečné
zprávy, která bude prezentována zástupcům místních akčních skupin, orgánů samosprávy obcí a
krajů, občanským sdružením zabývajících se rovností mužů a žen, odborné i širší veřejnosti.
Projekt byl zahájen 1. 5. 2015 a potrvá do konce září 2016.
Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je
financován z Norských fondů.

Další činnost
vydavatelská činnost
V roce 2015 jsme vydali knihu Jiřího Lose Jevy a projevy. ISBN 9788090552746.
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