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Kontext

• Strategie spolupráce veřejné správy 
s nestátními neziskovými 
organizacemi na léta 2021 až 2030

• Strategický cíl B. Podpora 
efektivního partnerství a 
spolupráce veřejné správy a 
neziskového sektoru

• Specifický cíl B.1 Posílení 
participace neziskového sektoru na 
tvorbě veřejných politik a jejího 
pravidelného vyhodnocování 

• B.2 Posílení postavení a úlohy 
střech a sítí NNO v zajišťování  
partnerství mezi veřejnou správou 
a neziskovým sektorem



Kontext

• B.1.1 Zpracovat metodiku pro účast 
zástupců občanské společnosti v 
participativních procesech

• V rámci opatření dojde v souladu s 
principy participace a 
spoluvytváření k vytvoření 
metodiky. Součástí metodiky bude i 
téma advokační práce jako jedné z 
forem participace a také téma 
pravidelného vyhodnocování 
samotné participace a přímá účast 
zástupců neziskového sektoru na 
tomto vyhodnocování.



Kontext

• B.1.2 Implementovat metodiku 
pro účast zástupců občanské 
společnosti v participativních 
procesech do praxe.

• Realizace pilotního projektu 
minimálně u jednoho většího 
ministerstva v termínu od 1. 1. 
2022 - 31. 8. 2022. Implementace 
do praxe i u dalších ústředních 
orgánů státní správy/doporučení 
k implementaci bude adresováno 
také uzemním samosprávným 
celkům.



Shrnutí přijatých podnětů

• Definovat jasně měřitelné cíle a
metodiku jejich měření. Výsledky
průběžně publikovat.

• Zapojovat zástupce neziskového sektoru
(místně příslušných NNO) v
dostatečném předstihu do plánování,
projednávání, koncipování, navrhování
a rozhodování o strategických
opatřeních pro neziskový sektor v ČR.
A to již ve fázi tvorby záměru, tedy
počáteční fázi přípravy rozhodnutí,
nikoliv až v době schvalování nebo
připomínkování zpracovaného návrhu.



Shrnutí přijatých podnětů

• Zpracovat koncepci financování
placených konzultací poskytnutých
neziskovým sektorem / mít na tuto
participaci zdroje ( čas a finance).

• Ukotvení této metodiky zákonem či
akčním plánem pro zapojení občanského
sektoru do veřejných politik / zřídit
dočasný Výbor pro participaci na vládní
úrovni.

• Zahrnout i všechny ostatní lidskoprávní
rady, případně další.



Shrnutí přijatých podnětů

• Podpořit stávající a vytvořit nové sítě a
kanály spolupráce a diskuze mezi
neziskovým sektorem a státem.

• Obměňovat pracovní skupiny a
zapojovat nováčky.

• Prezentovat a sdílet příklady dobré
spolupráce obcí, krajů a NNO a tuto
spolupráci posílit.

• Posílit střechy jako partnery veřejné
správy.


