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OBČANSKÁ SPOLEČNOST, OBČANSKÁ PARTICIPACE
A DOBROVOLNICTVÍ, INTERKULTURNÍ PRÁCE
Občanská společnost je teoretický koncept, který chápeme jako prostor mezi státem, trhem a
soukromým životem, který je určen pro sdružování a jednání lidí. Občanská společnost se skládá z organizací občanské společností (často také nazývaných nestátní neziskové organizace nebo NNO),
které představují její organizovanou část a méně formálních forem/projevů sdružování, například sociálních hnutí, veřejných shromáždění, občanských iniciativ, apod.
Organizace občanské společnosti jsou velmi různorodé a působí v mnoha oblastech jak, například
životní prostředí, sociální služby, zdravotnictví, lidská práva, humanitární pomoc, zájmová činnost a
další.
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Organizace občanské společností (např. spolky, asociace, nadace, svazy, kluby, a další) můžou vykonávat ve společnosti řadu užitečných funkcí, například advokační, inovační, poskytování služeb, budování komunity, podporu pluralismu a solidarity a další. Občanská společnost jako celek je také významnou součástí demokratického státu, nejen kvůli tomu, že nabízí občanům možnost vyjádřit svůj názor, ale
také proto, že může vykonávat funkci hlídače a protivníka státní a ekonomické moci v případě utlačování
práv a svobod občanů.
Občanská společnost v ČR je poměrně rozvinutá, i když stále ještě prochází určitým vývojem. V roce
2016 existovalo cca 130.000 organizací občanské společností, ve srovnání s rokem 1989, kdy ji bylo jen
537 (Český statistický úřad). Organizace se často dělí podle jejích funkcí na servisní, advokační, zájmové
a filantropické. Větší organizace můžou vykonávat několik funkcí najednou.
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Podstatou občanské společnosti je dobrovolné sdružování lidí pro sledování
různých cílů, které však jsou v mezích zákona. Neomezují práva jiných občanů a
nejsou primárně zaměřené na dosažení zisků nebo na výkon formální politické
moci (Skovajsa a kol., 2010). Lidé se takto můžou sdružovat pro účely dosažení
sociálních a politických změn, poskytování služeb, které ve společnosti schází,
pro prosazování zájmů určitých ohrožených skupin, nebo pro naplňování svých
vlastních zájmů a koníčků, atd. Kromě aktivit a jednání, patří k občanské
společnosti i její méně hmatatelná, však zásadní část, jako jsou hodnoty,
společenské normy, apod.
Občanskou participaci lze označit jako individuální a kolektivní aktivitu,
jejichž cílem je identifikace a řešení otázek veřejného zájmu (Adler, Goggin,
2005). Součástí občanské participace je i participace politická, zejména její
neformální projevy. K formální politické participaci pak patří například volební
právo nebo členství v politických stranách.

Podpora životního prostředí

Komunitní aktivita

Neformální formy občanské participace nabízí spoustu možností k zapojení
do veřejného života. Zaleží jen na Vás, kterou aktivitu si vyberete nebo
vymyslíte. Je však potřeba jednat v mezích zákona.
Výtvarný workshop

Cyklojízda

Demonstrace
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Velký význam pro občanskou participaci, jak formální (v organizacích
občanské společnosti) tak i neformální, hraje dobrovolnictví. Dobrovolník je
člověk, který ze své vlastní vůle a ve svém volném čase bez nároku na odměnu pomáhá lidem kolem sebe a zapojuje se do veřejně prospěšných aktivit (Dobrovolnik.cz). Neformální dobrovolnictví se může odehrávat kdekoliv
a neformálně dobrovolnickou činnost vykonává skoro každý z nás. Formální
dobrovolnictví se nejspíš odehrává v organizacích občanské společnosti nebo v jiných institucích (například nemocnice), které dobrovolníka oslovují
s určitou nabídkou a pak mu poskytují podporu a zázemí v dobrovolnické
činnosti. V ČR od roku 2003 existuje zákon o dobrovolnické službě (zákon
č. 86/2014 Sb.,), který nastavil podmínky pro organizované dobrovolnictví.
Organizace HESTIA se věnuje rozvoji dobrovolnictví už od roku 1993. Tato organizace
provozuje největší portál s nabídkou dobrovolnictví v ČR, kde se dá nabídky vyhledat podle vašich zájmů - dobrovolnik.cz.

http://www.hest.cz/cs-CZ/

A ještě pár tipů na organizace, které se dobrovolnictví
věnují:

https://www.dobrovolnik.cz/
https://www.inexsda.cz/cs

http://www.tamjdem.cz/cs/
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Interkulturní práce je disciplína v rámci pomáhajících profesí, jejímž cílem je napomáhat odstraňovat
sociokulturní a jazykové bariéry při jednání mezi veřejnými institucemi a migranty a přispívat k harmonickému a spravedlivému soužití v kulturně rozmanité společnosti. Věříme, že interkulturní práce může být i
nástrojem občanské participaci migrantů v jejich nové zemi.
„Participační a komunitní interkulturní práce“ je jedním z přístupů v interkulturní práce (viz Doporučení pro rozvoj interkulturní práce v ČR). Participační a komunitní interkulturní práce se orientuje na
posílení možností a zájmu migrantů o věci veřejné a na práci s komunitou lidí/společenstvím, kteří žijí
společně, obývají stejný prostor (dům, čtvrť, obec) a jsou tam zastoupeny osoby migrantského původu,
nebo tvoří migrantskou komunitu, která sdílí obdobné zájmy a cíle. Participační a komunitní interkulturní
práce vychází z přesvědčení, že zapojení migrantů v rámci občanské společnosti a místa, kde žijí, může
být zdrojem podpory pro jednotlivce a silným nástrojem pro
pozitivní změny světa, ve kterém žijeme. Interkulturní pracovníci mohou (ale nemusí) být členy dané komunity, tj. žít ve stejné čtvrti, mít dobré vztahy se sousedy a mít velmi dobře zmapovanou situaci lidí, kteří tam žijí. Důležité je, aby měli důvěru
lidí a byli schopni spojovat lidi různých zájmů a postojů.
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MOŽNOSTI OBČANSKÉ A POLITICKÉ PARTICIPACE PRO MIGRANTY
V ČR (PRÁVNÍ VÝCHODISKA)
Právní základy občanské a politické participace lze nalézt v Ústavě ČR. Podle Listiny základních práv a svobod (čl. 17 – 23) některá práva jsou pro všechny společná, bez ohledu na státní příslušnost. Například
podle Čl. 17 (2):
Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu.
Čl. 20 (1) pak stanoví, že:
Právo svobodně se sdružovat je zaručeno. Každý má právo spolu s jinými se sdružovat ve spolcích, společnostech a jiných sdruženích.
Výkon jiných práv však má určitá omezení, například na základě plnoletosti,
svéprávnosti nebo i občanství. Ně-která
práva tak zůstávají privilegiem jen
občanů ČR nebo EU. Vpravo najdete
přehled
hlavních
politických
práv
uvedených v Listině základních práv a
svobod a nároku na ni.

právo na svobodu projevu

každý

právo na informace

každý

petiční právo

každý

shromažďovací právo

každý

sdružovací právo

pro organizace občanské společnosti – každý
politické strany – občan ČR

volební právo

občan ČR

právo na odpor

každý

8

Se vstupem ČR do EU nabyli určitá politická práva i občané jiných zemí EU. Mají volební právo na komunální úrovni a mohou být členy politických stran (pokud to stanovy strany povolují).
Otázkou politických práv migrantů se zabývá také Úmluva o účasti cizinců na veřejném životě na místní
úrovni (Rada Evropy, 1992), která v ČR v roce 2015 byla ratifi kovaná jen v její omezené podobě, a
to jen ve znění části A, která se věnuje svobodě projevu, shromažďování a sdružování, včetně zapojení
cizinců do veřejných šetření, plánování či dalších konzultačních procesů. Část B: účast cizinců v poradních
orgánech na místní úrovni (odstranění překážek pro založení takových institucí a podpora jejich vzniku
v lokalitách s vysokým podílem cizinců na obyvatelstvu) a Část C: právo volit na místní úrovni pro cizince,
kteří splňují stejné zákonem dané náležitosti jako občané a pobývají legálně na území posledních pět let
před volbami, nebyly v ČR ratifikovány.
Omezení participace občanů
zemi mimo EU se týkají zejména
formální politické participace.
Občané zemí mimo EU nemají
žádná volební práva v ČR,
nemůžou byt členy politických
stran nebo se ucházet o politickou
funkci.
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Občané zemí mimo EU však mají možnost zapojovat se v organizacích občanské společnosti, jako dobrovolníci, členové spolku, můžou se podílet na činnosti správní rady nebo jiného orgánu organizace a
mají možnost organizace občanské společnosti zakládat. Pro migranty – občany zemí mimo EU je dostupná i neformální občanská a politická participace ve všech jejích projevech.
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ZALOŽENÍ SPOLKU A FUNDRAISING
Jedním z nejvíce rozšířených druhů organizací občanské společnosti v ČR je spolek. Dříve se tento druh
organizace nazýval občanské sdružení. Od roku 2014 se změnil občanský zákoník a s ním i úprava organizací občanské společnosti v ČR.
Spolek, podle nového občanského zákoníku (NOZ), je samosprávný svazek osob realizující
společný zájem, a zákon ji upravuje v § 214 a následujících. K hlavním principům spolku patří:


Společný zájem



Dobrovolnost v členství



Členové spolku neručí za dluhy spolku



Hlavní činností spolku může být jen uspokojování a ochrana těch zájmů, k jejichž naplňování

je spolek založen (ne podnikání, výdělečná činnost, které můžou být vedlejší činností)


Zisk lze využít pouze pro spolkovou činnost.

Pro založení spolku je potřeba:


3 osoby



shoda na obsahu stanov:
a)

název a sídlo spolku

b)

účel spolku

c)

práva a povinnosti členů vůči spolku, resp. vznik práv a povinností

d)

určení statutárního orgánu
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Spolek vzniká dnem zápisu do veřejného rejstříku na www.justice.cz. Návrh na zápis spolku spolu
s doprovodnými dokumenty do veřejného rejstříku podávají zakladatelé nebo osoba určená ustavující
schůzí: https://or.justice.cz/ias/ui/podani.
Více informace o založení spolku můžete najit na odkazech níže:
Poradna Frank Bold
Portál veřejné správy
Zakladatelé spolku můžou byt i migranti, žijící v ČR. Občanství ČR není podmínkou pro založení spolku.
Například v těchto spolcích působí lidí, kteří pochází z různých koutů světa.

http://youthincluded.com

http://amiga-migrant.eu

K dalším druhům organizací občanské společnosti patří: obecně prospěšné společnosti (už nelze založit),
ústavy, evidované právnické osoby církví a náboženských společností, nadace a nadační fondy.
Po založení organizace občanské společnosti je potřeba zajistit její financování, tímto se zabývá tzv. fundraising. Existuje mnoho zdrojů, odkud lze fi nance čerpat. Podíváme se jen na některé z nich.
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Peníze z veřejných rozpočtů
Jsou poskytované státem (např. skrze ministerstva) nebo místní samosprávou (např. obce, města). Z
prostředků příslušných kapitol státního rozpočtu jsou takto přidělovány dotace ve vyhlášených hlavních
oblastech státní dotační politiky.
Tady se můžete podívat na Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím
pro rok 2017.
Praktický to znamená, že organizace se uchází o dotace na základě projektů, které odpovídají pravidlům,
tématům a prioritám určitého dotačního řízeni. Například, pokud chcete požádat o podporu v rámci
dotace "Integrace cizinců 2017“, které vyhlašuje Ministerstvo vnitra ČR, musíte nastudovat pravidla a podmínky dotace a zaslat MV ČR žádost o dotaci, spolu s popisem projektu a rozpočtem. O dotaci může
soutěžit poměrně hodně organizací a není na ni právní nárok. Zpravidla dotace z veřejných zdrojů fungují
v režimu tzv. kofinancování, kdy je potřeba zajistit dodatečné zdroje financi pro váš projekt, např. 10-30%
z celkového rozpočtu. Často se také požaduje určitá historie existence a aktivit organizace. V některých
případech nově založený spolek nemůže na začátku svého působení o dotace žádat.
V rámci veřejných zdrojů financování můžete žádat i o finanční prostředky přidělené mimo státní dotace,
například veřejné zakázky, smlouvy o poskytování služeb, atd.

K významným zdrojům financování v rámci veřejných prostředků patří i dotace z fondů a programů
Evropské Unie. Tyto finanční prostředky získáváte podobným způsobem jako státní dotace v otevřené
soutěži na základě projektové žádosti.
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V ČR jsou pro organizace občanské společnosti dostupné zdroje z evropských strukturálních a investičních fondů, například z Evropského sociálního fondu nebo v rámci hl. města Prahy existuje
Operační program Praha – pól růstu ČR.
https://www.esfcr.cz/
http://penizeproprahu.cz/

http://www.naerasmusplus.cz/

Významným zdrojem financování v oblasti práci s mládeží a v oblasti
vzdělávání je Program Erasmus+, který umožňuje výměny žáků a studentů, učitelů a lektorů, nebo užší spolupráci mezi vzdělávacími institucemi v EU.

Finanční dotace z evropských strukturálních a investičních fondů v ČR se distribuují skrze ministerstva
nebo jiné místní instituce. Přihláška se vždy podává v českém jazyce. O další finanční prostředky v rámci
EU lze požádat i přímo Evropskou Komisi, která vypisuje vlastní dotace a granty. V těchto případech jde
většinou o větší mezinárodni projekty, kde komunikačním jazykem je angličtina. V tomto jazyce je
možné sepsat i projektovou žádost.

http://ec.europa.eu/contracts_grants/grants_en.htm
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Nadace a nadační fondy
Nadace a nadační fondy existují jak v ČR, tak i v zahraničí a nabízí další zdroj
financování pro organizace občanské společností. Ve většině případů nadace
financují určité tematické aktivity, většinou spojené s posláním nadace a
důvodem jejího založení. Například česká Nadace Via má za poslání:
Otevíráme cesty k umění žít spolu a umění darovat, a skrze své grantové výzvy
podporuje především komunitní život a filantropii (dobročinnost).

http://www.nadacevia.cz/

Většina nadací a nadačních fondů funguje na základě tzv. grantových výzev, které se veřejně vyhlašují.
V rámci těchto výzev organizace občanské společnosti můžou soutěžit o příspěvky. Jako v případě
státních dotací je třeba vyplnit projektovou žádost a tímto se přihlásit do soutěže. Některé nadace je
možné oslovit s určitým projektem, aktivitou apod. i mimo grantovou výzvu. Zaměstnanci nadací posoudí, zda návrh aktivit je v souladu s posláním a činností nadace a můžou
poskytnout nadační příspěvek. Například Nadace Karla Janečka v ČR, která se
zaměřuje na podporu rozvoje aktivní občanské společnosti a zdravěji fungujícího státu, podporu vzdělávání a sociálních inovací v ČR, umožňuje organhttp://www.nadacekj.cz/
izacím a jednotlivcům zasílat žádost o dotace mimo grantové výzvy.
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Existují i zahraniční nadace, které financují aktivity organizací občanské společnosti v ČR, například Visegrad Fund, Česko-německý fond budoucnosti nebo Open Society Foundation (včetně její české
pobočky).

http://visegradfund.org/home/

http://www.fondbudoucnosti.cz/

http://osf.cz/cs/

V ČR existuje i několik tzv. firemních nadací, které byly založené komerčními subjekty. Většinou tyto nadace podporují projekty a aktivity, které souvisí s jejich činností v rámci tzv. společenské odpovědnosti
firem.
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Dárcovství a vlastní příjmy organizací občanské společnosti
Kromě soutěže o grantové příspěvky a dotace, organizace občanské společností můžou také oslovovat
individuální dárce. Dělá se to prostřednictvím veřejných sbírek, benefičních akcí, založením klubu přátel
vaší organizace nebo také crowdfundingem. Přispěvatelem se může stát kdokoliv, koho osloví vaše
činnost. Veškeré příspěvky by měly být vybrány transparentně a vedené v účetnictví organizace. Kromě
individuálních dárců můžete oslovovat i firmy, které občas poskytují finanční příspěvky, nebo vás můžou
podpořit dobrovolnictvím svých zaměstnanců, nebo poskytnutím nefinančního daru (například nábytku,
technického vybavení, poskytnutím prostoru pro pořádání vaší akce, apod.)
V ČR se v posledních letech ujal tzv. crowdfunding. Je to online nástroj získávání finančních příspěvků
na určitou činnost nebo projekt. Musíte stanovit výši požadovaného příspěvku, vytvořit co nejvíc
poutavý popis aktivity, na kterou peníze sbíráte, a vymyslet co svým přispěvatelům nabídnete jako odměnu za jejich dar (může to být vaše publikace, nějaký zážitek nebo služba, kterou nabízíte). Například
organizaci Auto*Mat, která pořádá pouliční
festival Zažít město jinak, se podařilo v roce
2016 podpořit crowdfundingem financování
této aktivity.

http://zazitmestojinak.cz/
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Můžete také využít i speciálních webových portálů, které crowdfunding podporují.

https://www.hithit.com/cs/home

https://www.startovac.cz/
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Organizace občanské společnosti může mít i příjmy z vlastní, ziskové činnosti. Tyto příjmy většinou
pochází z prodeje vlastních výrobků a služeb, pořádání nejrůznějších akcí - například burzy, plesy, aukce,
pak z členských příspěvku (u spolků) a příjmů z majetku (například z pronájmu).
Je důležité, že v tomto případě vždy jde o vedlejší hospodářskou činnost. Hlavní činnost organizace
občanské společnosti vždy musí být nezisková. Zisk z vedlejší činnosti lze použít jen na správu organizací
občanské společnosti a její hlavní činnost. Zisk nelze rozdělit (například mezi členy).
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