
Civipolis, o.p.s. 

Výroční zpráva za rok 2014 

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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Ředitelka 

Mgr. Dana Sztwiertnia Hellová  

Správní rada 

doc. Mgr. Pavel Šaradín, Ph.D. – předseda  

Mgr. Radomír Sztwiertnia  
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Dozorčí rada 

Mgr. Jan Outlý, Ph.D. – předseda  

Mgr. et Mgr. Karel Páral  

Mgr. Michal Kuděla  

 

Činnost společnosti 

V roce 2014 společnost realizovala tyto klíčové akce: 

projekty 

KAVÁRNA EVROPA 

Civipolis byla partnerem projektu Kavárna Evropa, jehož cílem bylo zvýšit znalosti studentů 

středních škol o právech občanů EU a podnítit jejich aktivní účast na demokratickém životě v 

EU. Studenti se v rámci projektu zúčastnili poutavých přednášek za účasti známých a 

významných osobností veřejného a politického života včetně odborníků z praxe. Poté měli  

za úkol připravit se v týmu na diskuzní debatu, prezentovat a konfrontovat svá stanoviska s 

dalšími týmy. Na závěr projektu se uskutečnila konference za účastni nejlepších týmů.  

ZÁBAVNÁ VLASTIVĚDA Z NAŠICH VESNIC 

V rámci projektu č. 13/019/4210a/780/000004 "Zábavná vlastivěda z našich vesnic" jsme 

realizovali několik vzdělávacích akcií a připravili výukové materiály pro účely projektu. 

Další činnost 

Další činnost se zaměřila na realizaci dotazníkových šetření a vypracování výzkumných 

analýz. 

projekty/ konference 

V roce 2014 jsme získali finanční prostředky z Mezinárodního visegrádského fondu na 
realizaci projektu NOVÉ VIZE MĚSTSKÉHO VLÁDNUTÍ. Cílem projektu bylo uspořádání 



konference zástupců univerzitních měst zemí V4 (rektoři, děkani, primátoři, starostové a 
další pracovníci univerzit a radnic) se zástupci vybraných univerzitních měst ze severní a 
západní Evropy. Jejím smyslem bylo předávání si zkušeností ze spolupráce mezi politickou 
reprezentací na lokální či regionální úrovni a univerzitami. Součástí konference bylo i setkání 
a workshopy zástupců občanských iniciativ a spolků, které zvyšují občanskou participaci a 
kvalitu života ve (středně velkých) městech. Jednalo se zejména o představení konkrétních 
projektů, a to jak pro občanský sektor, tak pro zástupce veřejné správy zemí V4.  Výstupem 
byla výzkumná zpráva v angličtině. Konference se uskutečnila v Olomouci. Finančně byla 
podpořena i statutárním městem Olomouc.  
 

vydavatelská činnost 

V roce 2014 (2013) jsme vydali knihu Cities in transition : urban governance in Olomouc 

region and Opole Voivodeship, autorského kolektivu pod vedením Ewy Ganowicz, Lecha 

Rubisza, Radomira Sztwiertniu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha 1: Rozvaha za rok 2014 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Příloha 2: Fotodokumentace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Výroční zprávu předkládá ředitelka Civipolis, o.p.s. Dana Sztwiertnia Hellová 
V Olomouci dne 21. 5. 2015 

Obrázek 2: Kavárna Evropa. Závěrečná konference 

Obrázek 2: Konference Nové vize městského vládnutí 

Obrázek 1: Kavárna Evropa - závěrečná konference 


