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Shrnutí: Závěry a doporučení  
 

Shrnutí projektu se vzhledem k rozsahu materiálu zaměřuje pouze na závěry výzkumu – tj. přehledně shrnuje doporučení prioritních oblastí pro 
českou transformační politiku a doporučení konkrétních aktivit, které by mělo MZV podporovat v rámci jednotlivých oblastí transformační 
spolupráce v Bosně a Hercegovině, Srbsku a Kosovu se stručním zdůvodněním založeným na aktuálním stavu oblasti a rozvojových prioritách 
přijímacích zemí. Stejná doporučení a zdůvodnění obsahu shrnutí také pro průřezové oblasti společné regionu Západního Balkánu.  

Bosna a Hercegovina  
Doporučení prioritních oblastí vhodných pro program TRANS v dalším období v Bosně a Hercegovině a konkrétních aktivit, které by mělo MZV 
podporovat se stručným zdůvodněním  

BiH- Budování demokratických institucí 
(financování politických stran, právní rámec voleb, ústavní změny apod.) 

 
Prioritní cíl Aktivity Zdůvodnění 

Podpora ústavní reformy 
respektující práva ostatních 
menšin 

Podpora nevládních organizací reprezentující práva 
ostatních menšin (jiných menšin než Chorvatů, Srbů a 
Bosňáků) a jejich advocacy aktivit v rámci ústavní 
reformy 

Vyloučení občanů, kteří nepatří mezi ustavující národy z voleb do 
Sněmovny lidu (House of Peoples) a Předsednictva (Presidency) je 
v rozporu s Protokoly 1 a 12 Evropské úmluvy. Je třeba provést ústavní 
změny, menšiny však nejsou dostatečně zastoupeny ve vládě. (EU Progress 
Report). Aktivita není podporována žádným z donorů.  

 
 

BiH - Budování a posilování právního státu (reforma policie, soudnictví, protikorupční opatření) 
 

Prioritní oblast/Cíl Aktivity Zdůvodnění 

Posílení nezávislosti justice 
(před politickými zásahy a 
v oblasti boje s korupcí a 
organizovaným zločinem) 
 

Podpora monitoringu nezávislosti justice nevládními 
organizacemi, školení nevládních organizací 
v technikách monitoringu soudních řízení, zvyšování 
povědomí veřejnosti o této problematice  

Dle EU Progress Report jsou politické zásahy do justičního systému 
znepokojující. Dochází k zásahům do nezávislosti soudů také v souvislosti 
s organizovaným zločinem. Zvýšení nezávislosti justice je také jedna 
z priorit Strategie reformy justičního sektoru.  Uvedené aktivity nejsou 
podporovány žádným z donorů.  
 

Vytvoření sítě programů 
podpory zranitelných 
svědků a obětí (zejména 
v případech válečných 
zločinů) 

Budování kapacity místních nevládních organizací a 
Center pro sociální věci (center pro mentální zdraví) 
pro poskytování psychosociální podpory svědkům a 
obětem zejména obětem sexuálního násilí  

Tato oblast je uváděna jako priorita Strategií reformy justičního sektoru.   
Nedostatek kapacity k ochraně a podpoře svědků na úrovni kantonálních a 
distriktních soudů a potřebu poskytnout svědkům dostatečnou ochranu a 
psychologickou zejména v případech sexuálního násilí podporu uvádí také 
v EU Progress Report 2009. Oblast není podporována žádným z donorů 



 
Reforma výchovných 
zařízení pro mladistvé  
 

Sdílení dobrých praxí s organizací a regulací 
výchovných zařízení pro mladistvé (formou 
konferencí a seminářů) 

Chybějící odpovídající a dobře regulovaná výchovná zařízení pro mladistvé 
kritizuje EU Progress Report 2009.  
 

Definovat právní a 
institucionální rámce pro 
kontinuální školící program 
pro poskytovatele bezplatné 
právní pomoci  

Školení poskytovatelů bezplatné právní pomoci 
zejména nevládních organizací a přenášení dobrých 
praxí v oblasti managementu těchto programů.  

Tuto prioritu uvádí Strategie reformy justičního sektoru. Oblast není 
podporována žádným z donorů.  

Rozvoj a podpora 
alternativních trestních 
sankcí  
 

Sdílení dobrých praxí v této oblasti ohledně 
implementace alternativních trestů  
 Vytváření programů obecně prospěšných prací 
v nevládních organizacích a na místní úrovni 
(přenášení zkušeností), vytvoření pravidel pro výkon 
trestu obecně prospěšných prací 

Tato oblast je stanovena jako prioritní Strategií pro reformu justičního 
sektoru. Oblast není podporována žádným z donorů.  

vytvoření alternativ k vazbě 
-  
 
 
 

Podpora výzkumu alternativních opatření k vazbě 
(například navázání spolupráce s českým Institutem 
pro kriminologii a prevenci, konference) 

Tato oblast je stanovena jako prioritní Strategií pro reformu justičního 
sektoru. Oblast není podporována žádným z donorů. 

Rozvoj alternativního řešení 
sporů 

 

zlepšení kapacity Asociace mediátorů v BiH - rozvoj 
lidských zdrojů, systému standardizace, školení, 
udílení licencí a poskytování služeb, školení soudců, 
justičních čekatelů a dalších v odkazování případů na 
mediaci jako součást profesního rozvoje soudců 

Tato oblast je stanovena jako prioritní Strategií pro reformu justičního 
sektoru. Oblast není podporována žádným z donorů. 

Program profesního rozvoje 
soudců a státních zástupců, 
kteří vykonávají 
mezinárodní právní pomoc 
a státních úředníků orgánů, 
kteří jsou zodpovědní za 
mezinárodní právní pomoc 

Školení soudců, státních zástupců a úředníků 
odpovědných za mezinárodní právní pomoc o 
postupech a procesech mezinárodní právní pomoci, 
stáž odpovědných úředníků na Ministerstvu 
spravedlnosti  

Tato oblast je stanovena jako prioritní Strategií pro reformu justičního 
sektoru. Oblast není podporována žádným z donorů. 

Ochrana dětských obětí a 
dětských svědků 
  
 
 
 

Školení soudců a státních zástupců o ochraně práv 
dětí v soudních řízeních, školení nevládních 
organizací poskytující psycho-sociální podporu 
dětským obětem a svědkům  

Dle EU Progress Report 2009 ochrana dětských obětí a dětských svědků 
v soudních řízeních není dostatečná. Soudci a státní zástupci nemají 
povědomí o právech dětí a není zajištěno přednostní slyšení případů 
mladistvých k omezení doby strávené ve vazbě. Oblast není podporována 
žádným z donorů. 



 
 

 
Podpora role nevládních 
organizací v boji proti 
korupci  

Budování kapacity nevládních organizací k boji proti 
korupci a ochraně proti zastrašování, podpora 
lobbingu za přijetí legislativy na ochranu úředníků, 
kteří oznámí korupci  

Dle EU Progress Report 2009 boj proti korupci v rámci Strategie pro boj 
proti organizovanému zločinu a korupci zatím dosáhl velmi omezených 
výsledků. Stále se objevují případy zastrašování médií a nevládních 
organizací vyšetřujících případy korupce. Odpovídající právní ustanovení 
na ochranu státních úředníků, kteří oznámí korupci, neexistují.  

 

BiH- Budování kapacity státní správy 
(budování efektivní veřejné správy na všech úrovních, které je schopná tvořit a implementovat právní předpisy a poskytovat služby veřejnosti, posilování 
transparentnosti a odpovědnosti státní správy) 
 

Prioritní oblast/Cíl Aktivity Zdůvodnění 

Zvýšení přístupu k veřejným 
informacím 

Podpora nevládních organizací k implementaci 
zákona o přístupu k veřejným informacím (sdílení 
dobrých praxí, školeni v monitoringu a testingu 
poskytování informací veřejnou správou, poskytování 
právní pomoci v případech odmítnutí poskytnutí 
informace, zvyšování povědomí veřejnosti o přístupu 
k informacím (mediální kampaň, příručka pro 
občana) 

EU Progress Report 2009 kritizuje nedostatečnou implementaci zákona o 
svobodném přístupu k informacím ve vztahu ke korupci.  

Zvyšování integrity a 
etických standardů státních 
úředníků 

Sdílení dobrých praxí opatření k zajištění etického 
chování státních úředníků (manažerské přístupy, 
identifikace rizik etického chování apod.) 

Státní služba je vysoce zpolitizovaná, vyžaduje zprofesionalizovat a zvýšit 
transparentnost (EU Progress Report 2009).  

 
 

BiH - Podpora činnosti nezávislých médií 

Prioritní oblast/Cíl Aktivity Zdůvodnění 

Zvýšení nezávislosti médií Školení v oblasti investigativní žurnalistiky a právní 
ochrany novináře, monitoring a zvyšování povědomí 
o politických zásazích od činnosti médií  

Objevují se časté politické zásahy do svobody tisku zejména 
veřejnoprávních médií. Zvyšuje se počet případů fyzického násilí a 
vyhrožování novinářům a editorům. Vyšetřování a trestní stíhání takových 
případů je nedostatečné. Zvyšuje se etnická zaměření médií.  (EU Progress 
Report) 

 

BiH - Ochrana lidských práv a ochrana menšin a zranitelných skupin 
(např. děti, osoby se zdravotním postižením) a podpora jejich ekonomicko-sociálního začleňování 



 
Prioritní oblast/Cíl Aktivity Zdůvodnění 

Zvýšení povědomí 
vězeňského personálu 
ohledně práv a  
zacházení se zranitelnými 
skupinami jako jsou ženy, 
mladiství a osoby 
s psychickým 
onemocněním 
 
 

Školení vězeňského personálu ohledně práv a  
zacházení se zranitelnými skupinami jako jsou ženy, 
mladiství a osoby s psychickým onemocněním a 
vězeňské personálu ve věznictvích pro mladistvé o 
specifikách zacházení s mladistvými.  
  

Ačkoliv existují školící programy, povědomí pracovníků o lidských právech a 
zacházení se zranitelnými skupinami jako jsou ženy, mladiství a osoby 
s psychickým onemocněním je třeba nadále je zlepšit. Zaměstnanci nově 
otevřeného vězení pro mladistvé nemají dostatečnou zkušenost a proškolení 
 (EU Progress Report 2009). Aktivita není podporována žádným donorem.  

Zvýšení přístupu ke 
spravedlnosti 
v občanskoprávních i 
trestněprávních řízeních.  

Zvyšování povědomí veřejnosti o možnostech 
bezplatné právní pomoci (informační kampaně 
v médiích, web apod.), podpora nevládních 
organizací poskytující bezplatnou právní pomoc 
v soudních řízeních.  

Je třeba zvýšit přístup ke spravedlnosti v občanskoprávních i trestněprávních 
soudních řízeních (EU Progress Report 2009). 
Aktivita není donory podporována.  

Boj proti diskriminaci 
zejména diskriminaci žen a 
menšin v zaměstnání, 
diskriminaci LGBT 
komunity a diskriminaci 
lidí s postižením  

Budování kapacity nevládních organizací 
poskytovat právní pomoc obětem diskriminace 
zejména obětem diskriminace v zaměstnání, 
zvyšování tolerance vůči LGBT komunitě, zvyšování 
povědomí o právech lidí s postižením (mediální 
kampaně, divadelní hry apod.), případně kampaň 
proti diskriminaci obecně  

Dochází velmi často k diskriminace žen v zaměstnání zejména v souvislosti 
s těhotenstvím a mateřskou dovolenou, diskriminace LGBT komunity a menšin 
v přijímání do zaměstnání. Dochází k diskriminaci lidí s postižením 
v zaměstnání, vzdělávání, přístupu ke zdravotnické péči a ostatních službách.  
 (EU Progress Report 2009). Aktivita není donory podporována. 

Inklusivní vzdělávání 
romských žáků 

 
 
 

Sdílení dobrých praxí k začleňování romských dětí 
do základních škol (konference, publikace, 
semináře) 

Ačkoliv školní docházka je bezplatná, rodiče platí učebnice, obědy a dopravu 
dětí do školy, což v některých případech způsobuje vypadnutí dítěte ze školní 
docházky. Zejména je tomu tak u romských dětí, kdy až 35% romských dětí 
nechodí důsledkem chudoby, verbálního obtěžování spolužáky a jazykových 
problémů, pravidelně do školy (EU Progress Report 2009). Ačkoliv finanční 
pomoc romským rodičům k pokrytí nákladů spojených se školní docházkou 
dětí poskytují jiná donoři, je třeba systematičtějšího přístupu k této 
problematice.  
 

Rozvoj sociálních služeb 
lidi s postižením 
 

Budování kapacity nevládních organizací 
poskytující sociální služby lidem s postižením a 
sdílení dobrých praxí sociálního začleňování lidí 
s postižením.  

Nedostatky systému sociální péče negativně ovlivňují životní podmínky osob 
s postižením včetně osob s psychickým onemocněním, které jsou zejména 
ohroženy sociálním vyloučením (EU Progress Report 2009). Oblast není 
donory podporována.   

 



BiH - Podpora návrat uprchlíků a IDPs 
(vnitrostátně dislokovaných osob) 

Prioritní oblast/Cíl Aktivity Zdůvodnění 

Ekonomické začlenění a 
reintegrace navrátilců 
v konkrétní oblasti 

Podpora drobného podnikání navrátilců 
 

Za jednu hlavních příčin překážky návratů je považována vysoká 
nezaměstnanost a špatná ekonomická situace země. Jako doplňková aktivita 
v oblastech, kde nepůsobí jiní donoři (EU Progress Report 2009).  

Zvýšení transparentnosti 
rozdělování pomoci 
uprchlíkům a přesídleným 
osobám  

Budování kapacity místních nevládních organizací 
monitorovat rozdělování pomoci 

Rozdělování pomoci uprchlíkům a přesídleným osobám je neprůhledné a bez 
odpovědnosti (EU Progress Report 2009). 

 

BiH- Rozvoj občanské společnosti a zapojení veřejnosti do rozhodovacích proces 

Prioritní oblast/Cíl Aktivity Zdůvodnění 

Mobilizace občanů 
požadovat větší 
transparentnost a 
odpovědnost a požadovat 
odpovědnost vlády za svá 
rozhodnutí a činy 

Zvyšování povědomí občanů o nástrojích 
občanského aktivismu (kampaň, příručka pro 
občana, diskusní fóra občanů na místní úrovni), 
podpora nevládních organizací založených na 
členství občanů  

Veřejná aktivní účast jako soukromá dobrovolná aktivita je vzácná (Nations in 
Transit 2009, Freedomhouse). 
EU Progress Report 2009 uvádí, že ke korupci dochází v Bosně a Hercegovině 
v mnoha oblastech a je vážným problémem v rámci struktur Státu i entit 
souvisejícími s veřejnými zakázkami, poskytování obchodních licencí, 
zdravotnictvím, energetikou, dopravní infrastrukturou a vzděláváním.  Běžná 
je korupce také v soukromém sektoru.  

Zvyšování participace 
veřejnosti při vytváření 
politik účast veřejnosti na 
rozhodování a 
v legislativním procesu  

Zvyšování povědomí zaměstnanců veřejné správy o 
přínosech participace veřejnosti při vytváření 
politik a při přípravě legislativy a nástrojích 
zapojování veřejnosti do rozhodování, monitoring 
zapojování veřejnosti  

Odpověď vládních úředníků doporučení nevládních organizací je často 
neefektivní a pomalá. Vláda není zcela přístupná advocacy politik zájmových 
skupin pokud se nejedná o vedoucí obchodní nebo náboženské kruhy (Nations 
in Transit, BiH, Freedomhouse). Aktivity nejsou podporovány žádným 
z donorů.  

Rozvoj dobrovolnictví 
v neziskovém sektoru  

sdílení dobrých praxí práce s dobrovolníky a 
výměna zkušeností zapojení dobrovolníků do práce 
NNO, školení ohledně managementu dobrovolníků a 
podpora aktivit propagujících dobrovolnictví, 
veřejné kampaně na podporu dobrovolnictví a 
filantropie 

Filantropie a dobrovolnictví jsou vzácné (Nations in Transit 2009, 
Freedomhouse).  

Srbsko  
 

SRB - Budování demokratických institucí  



(financování politických stran, právní rámec voleb, ústavní změny apod.) 
 

Prioritní oblast/Cíl Aktivity Zdůvodnění 

Zajištění transparentnosti a 
odpovědnosti financování 
politických stran  
 

podpora účasti nevládních organizací při přípravě 
novely stávající legislativy a hledání vhodné modelu 
transparentního financování politických stran 
(sdílení dobrých praxí prostřednictvím publikací, 
seminářů, konferencí) 

Financování politických stran není transparentní. Ačkoliv tato oblast bude 
pokryta podporou v rámci IPA, ČR se může zaměřit na podporu participace 
veřejností v tomto procesu jako komplementární aktivity k aktivitám 
financovaným v rámci IPA.  

Zvýšení účasti veřejnosti 
v legislativním procesu 
(včetně parlamentu) 
 

podpora vytvoření nástrojů pro větší zapojení 
veřejnosti do legislativního procesu včetně 
v parlamentu (podpora sdílení dobrých praxí 
formou komparativní studie, manuálu, konference, 
advocacy aktivit nevládních organizací) 

Konzultace s veřejností ohledně obsahu a dopadu návrhů zákonů jsou 
nedostatečné. Parlamentu chybí koherentní přístup ke konzultacím s 
občanskou společností, mezinárodními organizacemi a dalšími aktéry. Tato 
oblast není podporována donory.  

 
SRB - Budování a posilování právního státu 

(reforma policie, soudnictví, protikorupční opatření) 
Prioritní oblast/Cíl Aktivity Zdůvodnění 

Reforma studijního plánu na 
právnických fakultách 

Přenášení zkušeností s rozvojem klinického 
právního vzdělávání a prakticky orientovaných 
předmětů v rámci, kterých se vyučují praktické 
právnické dovednosti (konference, školení pro 
vyučující, příručky, jak organizovat právní kliniku) 

Nevhodný studijní plán, který přispívá k nepřipravenosti budoucích vůdců 
právnické profese včetně justice. Tento problém není pokryt podporou jiných 
donorů. ČR může využít své zkušenosti s rozvojem praktického právního 
vzdělávání na právnických fakultách (právních klinik a dalších prakticky 
orientovaných předmětů). 

Budování kapacity 
Ministerstva spravedlnosti v 
oblastech, které jsou přímo 
dotčeny přístupovým 
procesem k EU 

Stáže úředníků srbského ministerstva spravedlnosti 
na českém ministerstvu, školení úředníků 
ministerstva spravedlnosti v před-přístupových 
otázkách relevantních pro justiční sektor  

Tato priorita není podporována v rámci IPA fondů ani žádným donorem. ČR 
může přenést své zkušenosti s procesem přístupu k EU 
 

Vyjasnění a vynucování 
právních předpisů 
upravujících konflikt zájmů 
v souladu s mezinárodními 
standardy 
 

Podpora advocacy aktivit nevládních organizací a 
monitoringu konfliktu zájmů nevládními 
organizacemi, rozvoj a implementace 
transparentního systému majetkových přiznání 
veřejných činitelů (sdílení dobrých praxí formou 
konference, seminářů) 

Tato oblast byla identifikována jako prioritní ve strategických dokumentech, 
avšak nejsou pokryty podporou v rámci IPA, ani jinými donory 

Posílení kapacity tiskových 
oddělení na vybraných 
soudech a zvýšená 
komunikace s veřejností 
 

Školení zaměstnanců tiskových oddělení soudů a 
budování jejich kapacity vytvářet strategie 
komunikace s veřejností  

Tato oblast byla identifikována jako prioritní ve strategických dokumentech, 
avšak nejsou pokryty podporou v rámci IPA, ani jinými donory 



 
SRB - Budování kapacity státní správy 

(budování efektivní veřejné správy na všech úrovních, které je schopná tvořit a implementovat právní předpisy a poskytovat služby veřejnosti, posilování 
transparentnosti a odpovědnosti státní správy) 

 
Prioritní oblast/Cíl Aktivity Zdůvodnění 

Zlepšení procesu vytváření 
veřejné politiky a zlepšení 
implementačního procesu a 
implementace v souladu se 
strategickými prioritami 
vlády 

posílení kapacit zaměstnanců orgánů veřejné 
správy (formou školení, případně stáží) 
vytvoření metodologie pro měření dopadu opatření 
veřejných politik (přenášení dobrých praxí formou 
publikace, seminářů, konferencí) 
 
 

 Stávající prováděcí předpisy nespecifikují postupy pro návrh veřejné politiky 
orgány veřejné správy. Zaměstnanci orgánů veřejné správy mají malé 
zkušenosti s hodnocením politik a návrhů veřejných politik založených na 
doložených údajích. Přijaté veřejné politiky neobsahují parametry pro 
prioritizaci, monitoring a evaluaci identifikovaných opatření.  
Jedná se o prioritní oblast dle Akčního plánu pro reformu srbské veřejné 
správy pro roky 2009-2012. 

Zajištění podmínek pro 
zlepšení procesů 
strategického plánování ve 
veřejné správě  
 

vytvoření standardizované metodologie pro 
vytváření strategických dokumentů orgány veřejné 
správy (přenášení dobrých praxí formou publikace, 
seminářů, konferencí) 
 

Je přijímáno velké množství strategických dokumentů v různých oblastech, 
aniž by byly mezi sebou harmonizovány. To je důsledkem neexistujících 
standardů pro vytváření strategických dokumentů, nedostatečné koordinaci 
mezi orgány veřejné správy.  
Jedná se o prioritní oblast dle Akčního plánu pro reformu srbské veřejné 
správy pro roky 2009-2012. 

Budování kapacity státní 
správy i občanského sektoru 
pro evropskou integraci  

školení relevantních představitelů státní správy 
ve specifických dovednostech, kterých je třeba pro 
vyjednávání, lobbing a porozumění rozhodovacích 
procesů v EU a které jsou nutné pro úspěšné 
prosazování zájmů Srbska v EU, školení nevládních 
organizací v advocacy a lobbing na úrovni EU 

Nedostatek těchto dovedností u představitelů státní správy zmiňuje Národní 
program pro integraci s EU. Tyto dovednosti je však nutné rozvinout i 
v neziskovém sektoru.  

 
 

SRB - Reforma místní samosprávy 
(podpora procesu decentralizace, zlepšení manažerských schopností, poskytování služeb veřejnosti a dialogu s veřejností, zvýšení schopnosti implementovat 

projekty a opatření k snížení- chudoby na místní úrovni) 
 

Prioritní oblast/Cíl Aktivity Zdůvodnění 

Zvýšení kapacity místních 
samosprávných celků 
připravovat návrhy projektů 
financovaných z různých 
zdrojů a implementovat je  

Podpora školení zaměstnanců samosprávných celků 
v oblasti projektového managementu, přenášení 
dobrých praxí v této oblasti z ČR zejména ohledně 
projektů týkajících se sociálního začleňování 
(spolupráce českých a srbských obcí) 

Poskytnutí podpory obcím v procesu přípravy a implementace projektů 
financovaných z různých zdrojů (NIP, IPA, úvěry) je jedna z priorit stanovená 
Potřebami mezinárodní pomoci, která není dostatečně podporována donory.  
 



 
SRB- Podpora činnosti nezávislých médií 

Prioritní oblast/Cíl Aktivity Zdůvodnění 

Zvyšování povědomí o 
nepřípustnosti zásahů do 
svobody tisku  

Podpora monitoringu zásahů do svobody tisku, 
školení novinářů o právní ochraně svobody tisku a 
novinářů  

Mnoho novinářů se vyhýbá politicky citlivým tématům, jako jsou válečné 
zločiny a secese Kosova. Nezávislí novináři jsou vystaveni výhružkám za 
reportáže o citlivých politických, ekonomických a kulturních otázkách a 
existuje klima beztrestnosti za trestné činy spáchaných na novinářích.  

 
SRB - Ochrana lidských práv a ochrana menšin a zranitelných skupin (např. děti, osoby se zdravotním postižením) a podpora jejich ekonomicko-sociálního 

začleňování 
Prioritní oblast/Cíl Aktivity Zdůvodnění 

Vytvoření národní 
preventivní mechanismus 
proti mučení 
 

Sdílení zkušeností s českým modelem národního 
preventivního mechanismu (konference, semináře a 
stáže pro zaměstnance ombudsmana) 

Neexistence národního preventivního mechanismu byla kritizovaná v EU Zprávě 
o pokroku 2009. ČR má pozitivní zkušenost s vytvořením národního 
preventivního mechanismu proti mučení, kterým je v současné době 
ombudsman. V Srbsku byl jmenován zástupce Ombudsmana pro práva osob 
omezených na svobodě, avšak národní preventivní mechanismus nebyl dosud 
ustanoven. ČR by mohla sdílet zkušenosti s ustavením tohoto mechanismu a 
s jeho implementací v praxi.  

Zlepšení ochrany práv žen 
(zejména ochrany proti 
domácímu násilí) 

Sdílení dobrých praxí a zkušeností se současnou 
českou legislativou na ochranu proti domácímu 
násilí, podpora srbských nevládních organizací 
prosazující změny v legislativě (konference, 
semináře, budování kapacity nevládních organizací 
usilujících o reformu systému a poskytující služby 
obětem) 

ČR má dobré zkušenosti s vytvářením právního rámce a následnou implementací 
komplexní legislativy na ochranu proti domácímu násilí a poskytování služeb 
obětem domácího násilí. Nebyl identifikován žádný donor, který by tuto oblast 
v Srbsku podporoval.  
 

Zajištění inkluzívního 
vzdělávání 

Sdílení zkušeností v oblasti inklusivního vzdělávání 
(konference a seminářem, budování kapacity 
nevládních organizací, které se tímto tématem 
zabývají) 

Srbsko se potýká se stejným problém jako ČR umisťování romských dětí a dětí 
uprchlíků do zvláštních škol.  
Tato praxe byla kritizována v EU Zprávě o pokroku 2009. ČR může  sdílet 
zkušenosti začleňování romských děti do standardních základních škol. 
 

Rozvoj komunitních služeb  Sdílení dobrých praxí v oblasti komunitních služeb 
zejména těch vztahujících se k deinstitucionalizaci 
dětí a osob s psychickým onemocněním nebo 
mentálním postižením (konference, publikace 
manuálu s příklady dobrých praxí, budování 
kapacity poskytovatelů služeb – stáže, školení) 

Komunitní služby nejsou dostatečně rozvinuté, což kritizovala EU Zpráva o 
pokroku 2009.  



Zvýšení integrace Romů  Sdílení dobrých praxí v oblasti terénní sociální 
práce (konference, publikace metodologie terénní 
sociální práce, budování kapacity nevládních 
organizací v oblasti terénní sociální práce  

ČR může sdílet dílčí zkušenosti v jednotlivých oblastech problematiky integrace 
Romů. ČR má komparativní výhodu zejména v oblasti terénní sociální práce. 
Metody terénní sociální práce a dobré praxe mohou být sdíleny.  

Zlepšení spolupráce mezi 
Ministerstvem pro lidská 
práva a menšiny a 
nevládním sektorem  

Budování kapacity nevládních organizací 
zabývajících se lidsko-právní problematikou 
v oblasti advocacy a lobbingu.  

Zlepšení spolupráce Ministerstva pro lidská práva a menšiny a nevládním 
sektorem je jedna z prioritních oblastí, která není podporována žádným 
donorem.  

 
SRB--Podpora návrat uprchlíků a IDPs (vnitrostátně dislokovaných osob) 

Prioritní oblast/Cíl Aktivity Zdůvodnění 

Podpora integrace uprchlíků 
a vnitřně přesídlených osob  
 

Podpora rekvalifikace uprchlíků a přesídlených 
osob a jejich začlenění na trh práce  

Nezaměstnanost uprchlíků a vnitřně přesídlených osob je výrazně větší.  

 
SRB- Rozvoj občanské společnosti a zapojení veřejnosti do rozhodovacích procesů 

 
Prioritní oblast/Cíl Aktivity Zdůvodnění 

Podpora participace 
občanské společnosti při 
přípravě strategických 
politických materiálů a 
legislativy  

Přenos zkušeností s vytvořením participačního 
mechanismu při vytváření politik a legislativy 
(konference, překlad a diseminace metodologie 
zapojování veřejnosti, školení státní správy a 
nevládních organizací ohledně nástrojů pro 
participaci při přípravě politik a legislativy) 

Spolupráce státní správy a nevládního sektoru zůstává převážně ad hoc a 
selektivní. (EU Zpráva o pokroku 2009) 

Zajištění udržitelnosti 
nevládního sektoru  

Školení nevládních organizací v managementu 
projektů zaměřených na menší lokální organizace, 
podpora vytvoření směrnic pro financování 
nevládních organizací ze státního rozpočtu (sdílení 
dobrých praxí, podpora zapojení dobrovolníků do 
práce nevládních organizací (sdílení dobrých praxí 
práce s dobrovolníky a výměna zkušeností zapojení 
dobrovolníků do práce NNO, školení ohledně 
managementu dobrovolníků a podpora aktivit 
propagujících dobrovolnictví), školení NNO ohledně 
diversifikace financování NNO 

Dle studie udržitelnosti nevládních organizací v Srbsku OSCE je problémem 
nedostatek finančních, materiálních a lidských zdrojů, kdy finanční podpora a 
budování kapacity nevládních organizací se spíše zaměřuje na velká města a 
upozaďuje regiony, financování nevládních organizací na základě osobních vztahů 
s politiky zejména na místní úrovni, , špatné vnímání neziskového sektoru 
veřejností a neexistující individuální dárcovství, nerozvinutý koncept 
dobrovolnictví a malé možnosti financování nákladů na dobrovolníky, nedostatek 
spolehlivosti a pružnosti financování.  



Kosovo  
 

Kosovo - Budování a posilování právního státu 
(reforma policie, soudnictví, protikorupční opatření) 

 
Prioritní oblast/Cíl Aktivity Zdůvodnění 

Zvýšení ochrany obětí 
obchodování s lidmi  

Rozvoj služeb pro oběti obchodování, využívání 
ochranných opatření v trestním řízení (přenášení 
dobré praxe formou konference, školení pro 
nevládní organizace aktivní v této oblasti i polici, 
státní zástupce a soudce, publikace o opatřeních na 
ochranu obětí) 

Ochrana obětí obchodování s lidmi je stanovena jako priority v MTEF.  Ačkoliv 
donoři podporují boj proti obchodování s lidmi, žádný donorů se specificky 
nezaměřuje na oběti.  

Rozvoj rehabilitačních 
programů pro osoby ve 
výkonu trestu odnětí svobody  

Podpora rozvoje rehabilitačních programů vězňů – 
přenášení dobrých praxí (konference, semináře 
publikace)     

Rehabilitace vězňů je stanovena jako priorita v rámci MTEF, není podporována 
žádným z donorů.  

Zvýšení kvality 
transparentnosti 
legislativního procesu  

Podpora participace nevládních organizací 
v legislativním procesu sdílení dobrých praxí 
zapojování veřejnosti do legislativního procesu – 
školení, manuál nástrojů zapojování veřejnosti do 
legislativního procesu) 

Nedostatek transparentnosti legislativního procesu a nedostatek důvěry 
v legislativní proces uvádí  
EULEX Programme Report 2009. Tato oblast není podporována žádným z donorů.  

Boj proti korupci  Podpora advocacy nevládních organizací aktivit 
k posílení legislativního a institucionálního rámce, 
podpora proti-korupčních opatření na grassrootové 
úrovni (podpora proti-korupční linky, právní 
pomoci občanům, kteří se setkali s korupcí, podpora 
zvyšování povědomí o sektorech a institucích, kde 
nejčastěji ke korupci dochází, rozvoj legislativního a 
institucionálního rámce na ochranu lidí, kteří na 
korupci upozorní   

Malý pokrok v oblasti korupce, potřeba posílit legislativní a institucionální rámec 
kritizuje EU Zpráva o pokroku 2009. IPA se zaměřuje na budování kapacity 
institucí pro boj s korupcí. Donoři však nepodporují zapojení nevládních 
organizací do procesu posílení legislativního a institucionálního rámce a také 
protikorupční aktivity na grassrootové úrovni.  

 
Kosovo -Budování kapacity státní správy 

(budování efektivní veřejné správy na všech úrovních, které je schopná tvořit a implementovat právní předpisy a poskytovat služby veřejnosti, posilování 
transparentnosti a odpovědnosti státní správy) 

Prioritní oblast/Cíl Aktivity Zdůvodnění 

Podpora dialogu mezi 
parlamentem a občanskou 
společností  

publikace manuálu (určeného poslancům i NNO) o 
nástrojích pro dialog s občanskou společností, 
kulatý stůl s poslanci a občanskou společností o 

Není dostatečně rozvinut dialog mezi Shromážděním a občanskou společností (EU 
Zpráva o pokroku 2009) 
 



modelech dialogu mezi NNO a parlamentem, školení 
NNO, jak efektivně participovat na legislativním 
procesu v parlamentu  

Zvyšování transparentnosti 
státní správy 

Podpora aktivit zaměřených na zvýšení přístupu 
k veřejným informacím 
Podpora monitoringu přístupu praxe poskytování 
veřejných informací, podpora právních klinik na 
právnické fakultě poskytující právní pomoc 
v případě odmítnutí informace, zvyšování povědomí 
veřejnosti o přístupu k informacím (např. příručky 
pro občany o svobodném přístupu k informacím) 

Zákon o přístupu k oficiálním dokumentům není plně implementován. (EU Zpráva 
o pokroku 2009) 
 

 
Kosovo -Reforma místní samosprávy 

(podpora procesu decentralizace, zlepšení manažerských schopností, poskytování služeb veřejnosti a dialogu s veřejností, zvýšení schopnosti implementovat projekty a 
opatření k snížení chudoby na místní úrovni) 

Prioritní oblast/Cíl Aktivity Zdůvodnění 

Budování kapacity místní 
správy – na komunitní 
plánování sociálních služeb 
ke snížení chudoby a inkluzi 
sociálně vyloučených skupin 
a menšin 
 

Sdílení dobrých praxí v oblasti komunitního 
plánování obcí formou partnerství mezi obcemi 
v ČR a v Kosovou (mentoring kosovských partnerů, 
stáže zaměstnanců kosovských samospráv v ČR, 
školení zaměstnanců obcí v Kosovu) 

Rozvojové kapacity obcí v Kosovou jsou velmi malé. Mnoho donorů se zaměřuje 
na budování kapacity obcí, avšak kapacita obcí přijímat opatření ke snížení 
chudoby a sociálního začleňování na místní úrovni je opomíjena.  

 
Kosovo -Podpora činnosti nezávislých médií 

 
Prioritní oblast/Cíl Aktivity Zdůvodnění 

Zvýšení nezávislosti médií Školení v oblasti investigativní žurnalistiky a právní 
ochrany novináře, monitoring a zvyšování 
povědomí o politických zásazích od činnosti médií  

Dochází k omezením svobody tisku a svobody projevu důsledkem tlaku vlády, jak 
na veřejná, tak na soukromá média. (EU Zpráva o pokroku 2009) 
 

 
Kosovo -Ochrana lidských práv a ochrana menšin a zranitelných skupin (např. děti, osoby se zdravotním postižením) a podpora jejich ekonomicko-sociálního 

začleňování 
Prioritní oblast/Cíl Aktivity Zdůvodnění 

Zvýšená ochrana proti 
domácímu násilí 

Zvyšování povědomí o problematice domácího 
násilí a kam se obrátit o pomoc (kampaně), rozvoj 
sociálně-právních služeb pro oběti domácího násilí 

Výskyt domácího násilí je vysoký. V mnoha případech domácí násilí není 
oznámeno. Pouze několik případů domácího násilí je posuzováno soudem. (EU 
Progress Report 2009). Oblast není podporována žádným z donorů.  



(sdílení dobrých praxí, budování kapacity 
nevládních organizací) 

Zvýšení ochrany obětí 
obchodování s lidmi 
zejména s dětmi a zneužívání 
dětské práce  

Podpora rozvoje komplexních programů sociální 
pomoci pro oběti obchodování s lidmi (sdílení 
dobrých praxí, budování kapacity nevládních 
organizací), posílení koordinace státních a 
nevládních organizací vedoucí ke zlepšení opatření 
proti obchodování s dětmi, posílení kapacit místních 
institucí (zejména škol a dětských domovů a orgánů 
ochrany dětí) v oblasti prevenci, ochrany a asistence 
související s obchodováním s dětmi 

Většina obětí obchodování s lidmi jsou ženy. Šest azylových domů je 
neadekvátních a nejsou dostatečně bezpečné. Znepokojivé je obchodování s 
dětmi a dětská práce. (EU Progress Report 2009) 
 

Inkluze lidí s postižením a 
opuštěných dětí 

Rozvoj komunitních služeb pro lidi s tělesným 
postižením (sdílení metodologie, podpora advocacy 
aktivit k zlepšení legislativního rámce), podpora 
advocacy aktivit k právní úpravy ohledně 
psychického zdraví, podpora procesu 
deinstucionalizace dětí, podpora rozvoje 
komunitních služeb a vytváření alternativních 
služeb, vzdělávání pracovníků systému péče a 
ochrany dětí ohledně alternativ k institucionální 
péči 

Je třeba zvýšit integraci a ochranu zranitelných skupin zejména opuštěných dětí 
a lidí s postižením. 
Chybějící legislativa vztahující se k psychickému zdraví má negativní dopad na 
zacházení s pacienty. (EU Progress Report 2009) 
 

Zvýšení přístupu dětí ke 
spravedlnosti  

Školení advokátů v oblasti ochrany dětských práv a 
právní ochrany nejlepšího zájmu dítěte a dále 
specifik právní pomoci mladistvým delikventům  

Není zajištěn přístup dětí ke spravedlnosti.  

Podpora vyžívání alternativních 
trestů  

Rozvoj probačních programů (sdílení metodologie 
probačních programů, školení pracovníků probační 
služby, zvyšování povědomí o roli probační služby 
mezi soudci) 

Není dostatečně chápána role probační služby. Využívání alternativních trestů je 
omezeno v důsledku nedostatku podpory a povědomí soudců. (EU Progress 
Report 2009) 

 
Kosovo -Podpora návrat uprchlíků a IDPs 

(vnitrostátně dislokovaných osob) 
Prioritní oblast/Cíl Aktivity Zdůvodnění 

Podpora integrace navrátilců - 
vytváření pracovních 
příležitostí 

Podpora drobného podnikání navrátilců Za jednu z hlavních příčin pomalého návratu uprchlíků je považován nedostatek 
pracovních příležitostí.  
Doplňková aktivita k aktivitám IOM.  

 
Kosovo -Rozvoj občanské společnosti a zapojení veřejnosti do rozhodovacích procesů 



Prioritní oblast/Cíl Aktivity Zdůvodnění 

Zvýšení kapacity nevládních 
organizací monitorovat 
implementaci politik a 
legislativy vládou  

Školení nevládních organizací v monitoringu a 
analýze implementace vládních politik 

Monitorovací kapacita nevládních organizací je omezená (EU Progress Report 
2009). Oblast není podporována žádným z donorů.  

Zvýšení participace nevládních 
organizací v legislativním 
procesu  

Školení nevládních organizací ohledně nástrojů pro 
participaci v legislativním procesu  

Účast v legislativním procesu nevládních organizací je slabá (EU Progress 
Report 2009). Oblast není podporována žádným z donorů. 

 

2.4 Průřezová témata  
Podpora mezi-etnického dialogu 

 Prioritní oblast/Cíl Aktivity Zdůvodnění 
Posílení kapacity pro mezi-
etnický dialog na místní 
úrovni 

Budování technické expertizy orgánů 
zodpovědných za inter-etnický dialog na místní 
úrovni (např. nástroje plánování), školící programy 
pro všechny zaměstnance místní samosprávy 
k zvýšení jejich citlivosti k mezi-etnickým otázkám, 
zlepšení vztahů mezi místní správou a jejím 
orgánem zodpovědným za inter-etnický dialog, lepší 
spolupráce s nevládními organizacemi 

Mezi-etnické vztahy představují do budoucna stále potencionální riziko 
konfliktu zejména na lokální úrovni, přičemž kapacita pro vedení efektivního 
dialogu na místní úrovni je často nedostatečná.  

Větší zapojení zástupců 
občanské společnosti do 
plánování a implementace 
mezi-etnického iniciativ na 
místní úrovni 

Podpora aktivit zapojující zástupce občanské 
společnosti do plánování a implementace mezi-
etnického iniciativ (kulaté stoly, veřejné konzultace 
s místní samosprávou, zapojení těchto skupin do 
jednání orgánů s poradním nebo pozorovatelským 
statusem apod.) 

Zástupci občanské společnosti, náboženských skupin, podnikatelé a média na 
místní úrovni mohou být schopni vyřešit mezi-etnické problémy, které není 
schopna řešit místní správa.  

 
 Podpora mládeže  
 

 Prioritní oblast/Cíl Aktivity Zdůvodnění 
Začleňování mládeže na 
pracovní trh  

Sdílení dobrých praxí pro začleňování na trh práce, 
podpora programů pro mládež pro začleňování na 
trh práce (např. tzv. job-shadowing, semináře, 
podpora stáží mládeže ve firmách v ČR, školící 
programy)  

Důsledkem špatné ekonomické situace, která vede k vysoké nezaměstnanosti 
mládeže, nejsou země schopné nabídnout mladým lidem dobré vyhlídky pro 
budoucnost.  

Budování kapacity nevládních Formou školení a stáží v nevládních organizací v Vzhledem k malým možnostem uplatnění na trhu práce, je třeba stimulovat 



organizací mladých lidí  
 

České Republice (oblast kapacity závisí na 
konkrétní organizaci – může se jednat o projektový 
management, fundraisning, komunikační 
dovednosti a rozvoj tzv. leadership skills) 

jinou formu aktivního zapojení mladých lidí ve všech sférách sociálního života.  
. 

 
Podpora evropská integrace 

 

 Prioritní oblast/Cíl Aktivity Zdůvodnění 
Zvyšování povědomí občanů, 
akademiků a nevládních 
organizací o cílech 
přístupového procesu a 
členství v EU  

Sdílení zkušeností ČR z přístupového procesu a 
dopadů členství v EU formou konferencí, kulatých 
stolů a veřejných informačních kapaní 

Podpora veřejnosti procesu přístupu k EU je důležitá pro pokračování tohoto 
procesu, který je sám o sobě formou prevencí konfliktu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 


