
   
 

   
 

KONTEXTUÁLNÍ ÚVOD DO PROBLEMATIKY 

Poválečná Bosna a Hercegovina se potýká s řadou sociálních i ekonomických problémů. Jeden z 

největších problémů této země je složitý, nepřehledný a roztříštěný politický systém. Právně 

politické rozdíly dvou hlavních entit - Federace Bosny a Hercegoviny a Republiky Srbské jsou 

hlavní překážkou systematického přístupu k dlouhodobému rozvoji Bosny a Hercegoviny. 

Rozhádané politické elity často paralyzují jakákoli společná rozhodnutí, která by mohla zemi 

posunout vpřed a která jsou nezbytná pro vstup do Evropské unie nebo jiných struktur. 

Ačkoliv přes 50 % HDP země je reinvestováno do veřejného sektoru, rozsáhlý a komplikovaný 

státní aparát jen stěží vykonává základní správní funkce a země není schopna efektivně 

naplňovat potřeby svých občanů (podle údajů z roku 2011 žilo zhruba 17 % obyvatel pod hranicí 

chudoby). Místní obyvatele trápí korupce a vysoká nezaměstnanost, která mezi mladými lidmi 

dosahuje až ke hranici 57 %. 

PRINCIPY DOBRÉHO VLÁDNUTÍ A PODPORY MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE NA ÚROVNI 

MÍSTNÍCH SAMOSPRÁV 

 

Koncept dobrého vládnutí a podpory mezinárodní spolupráce. 

Podpora rozvoje občanské společnosti a dobrého vládnutí je významnou součástí podpory 

zemím, které procházejí společenskou transformací nebo byly zasaženy válečným 

konfliktem. Vlády v těchto zemích selhávají v poskytování služeb a základní ochrany svým 

občanům a rozhodovací procesy jsou často netransparentní nebo zatížené korupčními 

praktikami.  

Nevládní organizace nemají možnost se aktivně zapojit a přispívat k politickým rozhodnutím a 

obyvatelé nemají v takových zemích k vládním orgánům důvěru, nebojují za svá práva a 

vyhýbají se aktivnímu zapojení do veřejného dění. 



   
 

   
 

S cílem podpořit dobré vládnutí se Člověk v Tísni (dále jen ČvT) zasazuje o aktivní zapojení 

občanů do rozhodování na lokální úrovni a snaží se o efektivní spolupráci občanů, orgánů státní 

správy a místní samosprávy, která je většinou klíčová pro stabilizaci a rozvoj dané země. 

Důležitá je především podpora občanské společnosti, která zprostředkovává spolupráci mezi 

komunitami a místními samosprávami, reprezentuje potřeby a přání lidí, prosazuje důležitá 

témata a ovlivňuje výsledná politická rozhodnutí. Zároveň je důležité budovat kapacity místních 

samospráv coby poskytovatelů služeb místním komunitám. 

Vzhledem k tomu, že i Česká republika prošla dlouholetou transformací, máme dostatek 

praktických zkušeností na předání v zemích, které procesem teprve procházejí. 

Pro efektivní přenos praktických zkušeností je pak klíčové zapojit lidi s vysokým potenciálem pro 

přenos relevantních zkušeností. Tuto roli v našem projektu hrají zástupci nominovaní Sdružením 

Místní Samospráv České Republiky. 

Detailněji pojednává o dobrém vládnutí příloha č. 1 -  PIN, 2017-2021 Global Strategy for Good 

Governance. 

PRINCIPY DOBRÉHO VLÁDNUTÍ 

 

Existuje několik definicí základních principů dobrého vládnutí. Uvádíme dvě, které dle našeho 

názoru nejlépe reprezentují náš přístup: 

 

1) Principy dobrého vládnutí podle UNESCAP 

 

 transparentnost (transparency) 

 participace (participation) 

 dodržování pravidel právního státu (rule of law) 

 zodpovídání se (accountability) 

 komunikace a reakce na podněty (responsiveness) 



   
 

   
 

 snaha o nalezení konsenzu (consensus oriented) 

 spravedlnost a začlenění (equity and inclusion) 

 efektivita a účinnost (effectiveness and efficiency)1 

 

 

2) UNDP definuje principy dobrého vládnutí následovně2: 

 

1. legitimita a hlas (legitimacy and voice) – všichni občané by se měli podílet na 

rozhodování přímo, či skrze legitimní instituce, rozhodování a tvorba politik by měly být 

orientovány k dosažení konsenzu, 

2. směřování (direction) – političí lídři a veřejnost sdílí představy o dobrém 

vládnutí a lidském rozvoji a vědí, co je pro tento rozvoj nutné,  

3. výkon (performance) – veřejné instituce by měly sloužit všem a vykonávat svou 

práci za co nejlepšího využití jim přidělených prostředků,  

4. odpovědnost (accountability) – lidé v rozhodovacích pozicích jsou zodpovědní 

veřejnosti a relevantním institucím, poskytují dostatek informací nutných k tomu, aby jim 

bylo možné porozumět a kontrolovat je,  

5. férovost (fairness) – všichni občané mají možnost si uchovat a zlepšit svůj 

blahobyt 

 

KLÍČOVÉ INDIKÁTORY DOBRÉHO VLÁDNUTÍ 

 

ČvT vytvořil v roce 2017, za finanční podpory České Rozvojové Agentury tzv. Indikit. Jedná se o 

návrh indikátorů, které mají usnadnit a zlepšit monitorování a hodnocení humanitárních a 

                                                           
1 VYMĚTAL, Petr. 2008. What is good governance about? - The roots and the key elements of the concept. Praha: 
Oeconomica. 17 s. Faculty of International Relations Working papers, vol. II, 11/2008. ISBN 978-80-245-1463-5 
2 GRAHAM, John, Bruce AMOS a Tim PLUMPTRE. Principles for Good Governance in the 21st Century: Policy Brief 
No.15 – August 2003. Institute on Governance Institute sur la gouvernance [online]. [cit. 2017-08-17 -  
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/UNPAN/UNPAN01184 2.pdf 

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/UNPAN/UNPAN01184%202.pdf


   
 

   
 

rozvojových projektů indikátory. Jednou z oblastí, na kterou se Indikit zaměřuje je Dobré 

Vládnutí. 

 

V oblasti Dobrého Vládnutí považuje za klíčové sledovat především následující indikátory  

 

A – Reakce na podněty ze strany místního zastupitelstva (Local Authorities’ Responsiveness) - % 

záležitostí oficiálně vznesených zástupci občanské společnosti během [určete typ události nebo 

procesu], které byly místními autoritami plně vyřešeny 

B – Spokojenost s veřejnými službami (Satisfaction with Local Authorities' Services) -  % cílové 

populace uvádějící spokojenost se svojí poslední zkušeností s využitím [určete službu 

poskytovanou místními úřady] 

C – Partnerství na místní úrovni (Multi-Stakeholder Partnerships) - počet partnerství navázaných 

mezi autoritami, soukromým sektorem a občanskou společností řešících záležitosti ovlivňující 

kvalitu života v cílových oblastech 

D – Participativní rozpočtování (Participatory Budgeting) - finanční objem rozpočtových priorit 

identifikovaných skrze participativní procesy a zahrnutých do rozpočtů cílových samospráv 

E – Inkluzivně participativní rozpočtování (Inclusive Participatory Budgeting) - % celkového 

objemu rozpočtových priorit identifikovaných skrze participativní procesy a zahrnutých do 

rozpočtů cílových samospráv, jež řeší potřeby zranitelných skupin 

 

U jednotlivých indikátorů je dále popsán i jejich smysl a detailnější návod k tomu jak k těmto 

indikátorům sbírat a analyzovat požadované informace  

 

Více detailů lze dohledat na odkazu - http://indikit.net/sector/8-good-governance 

 

 

Dosavadní zkušenosti v oblasti projektů dobrého vládnutí a v Bosně a Herzegovině 

 

http://indikit.net/sector/8-good-governance


   
 

   
 

Bosna a Hercegovina byla jednou z prvních zemí, ve které ČvT začal působit, od roku 1992 

v oblasti poskytování humanitární pomoci. V rámci humanitární pomoci se ČvT podílel na pomoci 

po povodních v roce 2014. V současné době se v Bosně a Hercegovině věnujeme rozvojové 

spolupráci v sociální oblasti, a to zejména s důrazem na poskytování služeb pro osoby s 

mentálním postižením. ČvT má stálou kancelář v Sarajevu a velmi dobré kontakty na místní úřady. 

 

ČvT realizuje projekty podporující dobré vládnutí v Afghánistánu, Burmě, DR Kongo, Mongolsku, 

Srí Lance, Gruzii, Moldavsku a na Filipínách. Pro celkový kontext Bosny a Hercegoviny jsou 

nejrelevantnější naše dosavadní zkušenosti z Gruzie a Moldávie.  

 

ZKUŠENOST 1 - Projekt Rozvoj Občanské Společnosti a Místních samospráv - MOLDAVSKO, 

financováno Programem transformační spolupráce ČR a USAID  

 

Člověk v Tísni podporuje ve venkovských regionech Moldavska občanské iniciativy, které se snaží 

řešit konkrétní problémy na místní úrovni. Cílem programu je pomoci malým nevládním 

organizacím aktivizovat občany i místní zastupitelstva ke společnému řešení problémů na místní 

úrovni. Ve vybraných regionech pořádá ČvT školení pro místní nevládní organizace v tom, jak 

plánovat a realizovat malé projekty. Následně pomocí grantové výzvy udělí malé granty 

organizacím s nejlepšími projektovými záměry. 

Za tři roky realizace projektu bylo podpořeno více než 30 nevládních organizací z 20 okresů 

Moldavska. Příklady podpořených projektů místních nevládních organizací zahrnují zřízení jídelny 

pro opuštěné lidi staršího věku, opravu a zřízení hřiště pro děti, opravu vybavení školní jídelny, 

podporu kampaně proti násilí na ženách či podporu volnočasových klubů integrujících děti s 

postižením. 

Dále v Moldavsku podporujeme vznik místních akčních skupin jako novou formu spolupráce a 

řešení problémů na místní úrovni. Mimo jiné by místní akční skupina složená z aktivních občanů, 

mládeže, veřejnosprávních orgánů, soukromého sektoru a občanských organizací mohla 

spolupracovat na nastavování priorit pro místní rozvoj. 

 



   
 

   
 

ZKUŠENOST 2 - Posílení rozvoje venkova v oblasti Kazbegi - GRUZIE, financováno Evropskou 

Uniíí a ČRA  

Projekt zavádí v oblasti Kazbegi koncepci LEADER (představuje článek mezi venkovským 

hospodářstvím a aktivitami zaměřenými na rozvoj). Je to metoda místního rozvoje, která 

umožňuje místním aktérům rozvíjet oblast za současného využití jejího stávajícího potenciálu k 

rozvoji. Koncepce LEADER představuje významnou složku Strategie rozvoje venkova EU po dobu 

více než 20 let. V Gruzii je zaváděna vůbec poprvé. ČvT podporuje participativní mechanismy v 

místních procesech rozhodování a udržitelný rozvoj oblasti. 

Základním principem koncepce LEADER je zaměření aktivit na všechny typy místních, veřejných, 

soukromých i občanských aktérů a jednotlivých obyvatel za účelem vytvoření místních vazeb a 

nasměrování místních zdrojů k efektivnějšímu rozvoji. Aktivní a angažovaní představitelé místní 

vlády, podnikatelé, farmáři, občanské společnosti, občané a další významní místní účastníci jako 

například Správa Národního parku Kazbegi se účastní tvorby místního strategického plánu, 

přičemž jsou sdružení v Místní akční skupině (Local Action Group – LAG). 

Za významného přispění dalších členů komunity se formuluje Strategie rozvoje venkova. Jakmile 

je strategie vytvořena, vybídnou se obyvatelé k účasti na výběrových řízeních a rozdělí se menší 

příspěvky na projekty v oblastech stanovených ve Strategii jako nejdůležitější. Celý proces je 

transparentní a otevřený pro všechny obyvatele Kazbegi. 

Projekt zahrnuje silný prvek navyšování kapacity pro všechny cílové skupiny, tak aby se nová 

metodologie mohla úspěšně implementovat a zajistit tak udržitelnost výsledků projektu. Jelikož 

je koncepce LEADER vytvořena na základě zkušeností ze zemí EU, které mají s její implementací 

dlouhodobé zkušenosti, zaručuje dodržování této koncepce, že aktivní jednotlivci mobilizují své 

sociální sítě a úroveň zapojení veřejnosti se celkově zvýší, což přispěje k obnově ekonomického 

rozvoje. 

 

ZKUŠENOST 3 - Podpora začleňování osob s postižením do společnosti - BOSNA A 

HERCEGOVINA, financováno ČRA 

 



   
 

   
 

Základním problémem v přístupu k osobám s postižením v Bosně a Hercegovině je převládající 

důraz na segregaci a umisťování do ústavů bez osobního přístupu a adekvátní individuální péče. 

Při přijetí do ústavu jsou navíc klienti často zbavováni svéprávnosti a možnosti rozhodovat sami 

o svém životě. Lidem s postižením tak není umožněno začlenit se do společnosti a většinová 

společnost vůči nim trpí značnými předsudky. 

Člověk v Tísni se třemi vybranými místními nevládními organizacemi (SUMERO v Sarajevu, Sunce 

v Mostaru a Zajedno v Banja Luce) usiluje o změnu tohoto systému směrem k tzv. 

deinstitucionalizaci a o osvětu, která by pomohla veřejnosti překonat zažité předsudky. V rámci 

společného projektu zprostředkovává Člověk v tísni zejména přenos českého know-how a 

příkladů dobré praxe v této oblasti. Jedním z hlavních cílů je pomoci klientům odstěhovat se z 

ústavů do chráněného (komunitního) bydlení, které jim zajistí důstojnější sociální podmínky a 

které zvyšuje možnost jejich seberealizace. 

Do konce roku 2017 tak bude aspoň 15 klientů využívajících služby zapojených organizací žít v 

chráněném bydlení. Od roku 2018 to bude 30 klientů využívajících služby zapojených nevládních 

organizací. Vybraným klientům bude také nabídnuta možnost zvýšit si profesní kvalifikaci, získat 

nové pracovní zkušenosti a uplatnit je na trhu práce. 

 

Příloha  1 –  PIN, 2017-2021 Global Strategy for Good Governance 

  



   
 

   
 

NÁVRH METODIKY A PLÁN IMPLEMENTCE MIKRO-PROJEKTŮ 

Návrh metodiky a plán implementace mikro-projektů vychází primárně z informací poskytnutých 

jednotlivými městy v Příloze 2 zadávací dokumentace. Dalším zdrojem informací jsou informace 

pro investory a strategické plány, které města sdílejí na svých webových stránkách.  

Dále je návrh metodiky založen na detailnějších rozhovorech, které vedla zaměstnankyně PIN Iva 

Svobodová  se starosty a dalšími stakeholders provedené pracovníky Člověka v Tísni přím v Bosně 

a Hercegovině. Informativní pohovory byly vedeny jak se starosty zapojených obcí tak s dalšími 

státními, neziskovými a obchodními partnery (UNDP, GIZ, EU Delegace, Fond ochrany životního 

prostředí Republiky Srpské, Fond ochrany životního prostředí FBiH, Ministerstvo Zemědělství RS, 

Ministerstvo územního plánování FBiH, Česká Ambasáda, Swiss Caritas, SEE CHANGE NET, 

Ekotim, CRP Tuzla, Green Council, Habitat for Humanity, Geotest, ENOVA.  

 

Metodika a plán implementace mikro-projektů 

Mikro-projekty budou navrženy ze strany expertního týmu na základě detailnější rešerše všech 

dostupných materiálů (aktivita a) a po důkladné konzultaci s představiteli místních samospráv tří 

zúčastněných měst (proběhne během realizace aktivity úvodní expertní návštěvy v Bosně a 

Hercegovině - aktivita c).   

Konkrétní záměry mikro-projektů budou představeny ve zprávě z úvodního expertního výjezdu. 

Následná studijní cesta do ČR (aktivita e) už bude zaměřena tak, aby se její účastníci mohli 

seznámit s dobrými praxemi, které se týkají implementace již vytipovaných mikro - projektů. 

Zároveň bude účastníkům studijní cesty poskytnuto vedení a prostor pro vypracování detailního 

plánu implementace mikro- projektů v cílových městech. Detailní popis mikro- projektů, 

nastaveni indikátorů a jejich realizace bude tedy výstupem studijní cesty do ČR. 

Vlastní realizace mikro-projektů se bude odehrávat po návratu účastníků z BiH do svých měst. 

Účastníkům budou dále ve snaze zefektivnit jejich práci a poskytnout individuální podporu 

nabídnuty konzultace/supervize (přes mail/skype a osobně - viz kapitola konzultace mikro-



   
 

   
 

projektů v rozpočtu) od expertů, kteří mají praktickou zkušenost s realizací podobně laděného 

projektu na úrovni obce. Tuto aktivitu přidáváme nad rámec požadavků ČRA, protože ji 

spatřujeme jako klíčovou pro úspěšnou realizaci mikro-projektů. 

Během odborné cesty do Bosny a Hercegoviny (aktivita g) by měli být mikro-projekty již 

finalizovány, nebo by měli být ve finální fázi implementace. Experti by se měli zaměřit především 

na analýzu realizace projektu a doporučení dalších kroků. 

Zkušenosti z implementace mikro-projektů budou detailně popsány, včetně lessons learnt a 

doporučení a budou prezentovány v rámci závěrečného semináře i Bosně a Hercegovině (aktivita 

i). Zkušenosti tedy budou sdíleny s dalšími představiteli místních samospráv. 

 

Mikro-projekty budou respektovat principy uvedené a popsané výše v kapitole popisující dobré 

vládnutí.  Budou zaměřeny na podporu zavádění dobrých praxí v Bosně a Hercegovině a budou 

mít za cíl zapojení občanů do rozhodování na místní úrovni a efektivnější komunikaci mezi městy 

a jejich občany. V praxi se může jednat o podporu procesu participativního plánování, vytvoření 

krizových scénářů a krizových situací, plány rozmístění shromažďovacích míst pro komunální 

odpad, plány na financování energeticky efektivních řešení a podobně.   

Partnerská města zapojená do projektu spojuje především jejich zaměření na zemědělskou 

produkci, potenciál využití obnovitelných zdrojů (především biomasy a sluneční energie), zájem 

o vytváření pobídek a vhodného zázemí pro investory a turistická atraktivita jejich regionů 

(ekoturistika, horská turistika). Z dosavadní komunikace se zástupci měst vyplývá, že v rámci 

identifikovaných tematických oblastí mají všechna tři města jasně určené oblasti zájmu, což 

dokládá existence strategických plánů a konkrétní projektové dokumentace, kterou města 

disponují. Proto se expertní spolupráce zaměří především na obohacení plánů budoucích aktivit 

těchto měst o příklady dobré praxe z českých obcí, na poradenství s využíváním mezinárodních 

zdrojů financování a na navázání nových mezinárodních vztahů (vedle vztahů s českými městy 

například s asociacemi jako Energy Cities nebo mezinárodní koalicí Covenant of Mayors), které 



   
 

   
 

by vedly k výměně znalostí a zkušeností především z oblasti udržitelného rozvoje, neboť toto 

téma silně rezonuje ve všech třech žádostech o expertní spolupráci. 

Cílem týmu bude také zajistit, aby plánovaný rozvoj měst splňoval standardy vycházející mimo 

jiné z Cílů udržitelného rozvoje (OSN) a vnitrostátních strategií rozvoje, například Národního 

akčního plánu pro energetickou účinnost a Národního akčního plánu pro obnovitelnou energii. 

Expertní tým chce také zajistit posílení spolupráce mezi třemi partnerskými městy projektu.  

Díky stálé přítomnosti Člověka v tísni v Bosně a Hercegovině bude vedle projektů iniciovaných 

mezinárodním sektorem (EU, UN, EBRD, apod.) věnována pozornost také spolupráci s bosenským 

nevládním sektorem, především pak organizacemi zabývajícími se tématy dobrého vládnutí, 

hospodaření s odpadními vodami, waste management a čisté energie.  

Na základě naší analýzy se chceme zaměřit především na následující témata: 

Livno 

Díky rozvinutému sýrařskému průmyslu a rychlé dostupnosti z chorvatského pobřeží má Livno 

dobré předpoklady pro rozvoj mezinárodního obchodu a ekoturismu. Turistickou atraktivitu 

města zvyšuje výskyt divokých koní v okolních horách a blízkost jezera Buško. Jak dokazuje účast 

města v Covenant of Mayors či tvorba průmyslových zón, Livno si plně uvědomuje tyto přednosti 

a chystá se je využít pro mezinárodní spolupráci vedoucí k vytvoření nových pracovních a 

investičních příležitostí, které mimo jiné využijí přítomnost obnovitelných zdrojů energie. 

Spolupráce s expertním týmem se zaměří právě tímto směrem. Na základě žádosti o expertní 

podporu a schůzek se starostou města Lukou Čelanem a zástupci sýrařského průmyslu byla jako 

priorita mikro-projektu stanoveno plánování výstavby čističky odpadních vod. Udržení vysoké 

kvality místní vody je mimo jiné zásadní pro výrobu sýra a pro zachování turistického potenciálu 

Livanského regionu. Úkolem týmu bude sdílet s městem Livno české zkušenosti s technologiemi 

ekologické úpravy odpadní vody a využitím zdrojů energie v ní obsažených. Expertní tým dále 

podpoří další rozvoj úspěšného projektu solární elektrárny a centrálního vytápění DH System 

(dřevěná biomasa/kogenerace), které zajišťují čistou energii pro velkou část města tak, aby Livno 



   
 

   
 

dostálo svému závazku vyplívajícího ze Členství v Covenant of Mayors3. DH System je výjimečný 

projekt, který může sloužit jako příklad dobré praxe pro celý balkánský region a jeho zviditelnění 

napomůže posílit mezinárodní spolupráci Livna nejen v oblasti udržitelného rozvoje. 

V neposlední řadě expertní tým nabídne sdílení českého know-how v oblasti hloubkové 

energetické renovace budov za účelem společné práce na naplňování Akční plánu udržitelného 

rozvoje (SEAP).  

Maglaj  

Maglaj je město s turistickým a zemědělským potenciálem, jehož rozvoj byl bohužel negativně 

ovlivněn záplavami v roce 2014. Aktivity mikro-projektu se proto zaměří na rozvoj města 

v souladu s bezpečnostními protipovodňovými standardy, jehož cílem bude zvýšení životního 

komfortu obyvatel a návštěvníků města.  Určení priorit mikro-projektu města Maglaj vychází 

z informací získaných ze žádosti o expertní podporu, návštěvy PIN experta v Maglaji a projektové 

dokumentace poskytnuté Nerminem Beslagičem. Na základě těchto informací byl hlavní prioritou 

města Maglaj identifikován plán realizace zavedení centrálního systému vytápění, který by 

představoval energeticky efektivnější a ekologičtější alternativu zdrojů tepelné energie 

využívaných v současnosti.  Expertní tým a zástupci města Maglaj budou při spolupráci na tvorbě 

plánu vycházet z existující Studie proveditelnosti systému centrálního vytápění na biomasu 

(2011) a navrhne technická a finanční řešení s ohledem na současné potřeby města. Dalším 

úkolem expertního týmu bude spolupráce na návrzích konstrukčních řešení čističky odpadních 

vod. Expertní tým bude se zástupci města sdílet zkušenosti s obnovou infrastruktury českých obcí 

zasažených záplavami a pomůže vytvořit spolupráci s českými obcemi využívajícími lokální zdroje 

biomasy jako zdroje tepelné energie. Město Maglaj v minulosti podpořilo několik úspěšných 

pilotních projektů energetických renovací soukromých obytných domů. Proto expertní tým bude 

věnovat zvláštní pozornost také zlepšení využívání státních a mezinárodních finančních zdrojů 

pro další financování podobných projektů. 

                                                           
3 Snížení CO2 emisí o více než 20%, zvýšení využívání obnvitelných zdrojů o více než 20% a zvýšení energetické 
účinnosti města o 20% d roku 2020. 



   
 

   
 

Mrkonjić Grad 

Ekonomika Mrkonjić Gradu se orientuje především na zemědělství, chov skotu a dřevozpracující 

průmysl. Dlouhodobým cílem rozvoje města mimo jiné přivedení investic do průmyslových zón 

vedoucí ke zvýšení zaměstnanosti. Okolí města je vhodné pro horskou turistiku. Ze žádosti o 

expertní podporu a informací poskytnutých starostku města Divnou Aničić vyplývá, že prioritou 

expertní spolupráce by mělo být poradenství a sdílení zkušeností v oblasti výstavby centrálního 

vytápění a odpadového hospodářství. Na základě zhodnocení na místě tým navrhne možnosti 

řešení a vytvoří kontakty mezi Mrkonjić Gradem a českými obcemi sloužícími jako případ dobré 

praxe. Vzhledem k tomu, že 44% plochy municipality tvoří lesy a působí zde 19 dřevozpracujících 

společností, má město velký potenciál k produkci biomasy (štěpka,pelety) jako zdroje tepelné 

energie. Expertní tým bude při své práci respektovat Strategických plán rozvoje a aktuální 

Programu pobídek průmyslového rozvoje a rovněž priority dosavadních rozvojových partnerů 

města (UNDP, Sida, Švýcarská agentura pro rozvoj a kooperaci). Na základě požadavků starostky 

města bude kladen důraz i na budování kapacit v oblasti finančního managementu. Vzhledem 

k tomu, že starostka města Divna Aničić je jedna z mála žen v Bosně a Hercegovině, která tuto 

funkci zastává, bude podpora mezinárodních aktivit města mimo jiná témata směřovat také na 

iniciativy podporující ženy v politice. 

Důraz na průřezové téma Dobré Vládnutí (Good Governance) 

Při implementaci principů dobrého vládnutí v Bosně a Hercegovině se projekt zaměří především 

na zajištění inkluzívní a responzivní samosprávy, která vnímá potřeby všech jazykových a 

etnických skupin v místní komunitě. Expertní tým bude partnerským institucím rovněž k dispozici 

pro konzultace o podpoře aktivit posilujících důvěru v transparentnost samosprávy a její odolnost 

vůči korupci. Tato důvěra byla některých oblastech BiH v minulosti ohrožena, například 

průběhem obecních voleb v roce 2016, ve kterých organizace Freedom House zaznamenala 

několik pokusů o manipulaci výsledků4. Součástí spolupráce s partnerskými institucemi bude i 

předávání dobré praxe v oblasti kontroly kvality budoucích projektů z hlediska jejich 

                                                           
4 https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2017/bosnia-and-herzegovina  

https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2017/bosnia-and-herzegovina


   
 

   
 

transparentnosti, tak aby mimo jiné odpovídaly standardům stanoveným Strategií za boj proti 

korupci v Bosně a Hercegovině pro rok 2015-2019. Podle informací Transparency International 

se občané BiH nejčastěji setkávají s korupcí při výběru zaměstnanců do veřejného sektoru5. Proto 

expertní tým bude iniciovat vzájemné sdílení zkušeností s prevencí v tomto sektoru. 

                                                           
5 https://ti-bih.org/gradjani-se-najcesce-suocavaju-sa-korupcijom-u-zaposljavanju/  

https://ti-bih.org/gradjani-se-najcesce-suocavaju-sa-korupcijom-u-zaposljavanju/


 

 

 

POPIS ŘEŠITELSKÉHO TÝMU 

 

EXPERT 

MICHAL NEKVASIL 

Email: XXXXXXXXXXXXXXX, telefon: XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Expert splňuje následující požadavky: 

 zkušenost s řešením minimálně 2 zahraničních/přeshraničních projektů v posledních 3 letech, tj. 

od 9. 3. 2015, které byly zaměřeny na rozvoj, budování kapacit a spolupráci místních samospráv;  

  aktivní znalost angličtiny na úrovni minimálně B2 společného evropského referenčního rámce 

pro jazyky v kombinaci se znalostí českého a/nebo bosenštiny nebo srbštiny nebo chorvatštiny 

(BSC) minimálně na úrovni B2 společného evropského referenčního rámce pro jazyky.  

EXPERT 

JAROMÍR TOMŠŮ 

Email: XXXXXXXXXXXXXXX, telefon: XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Expert splňuje následující požadavky: 

 minimálně 4 roky praxe (v období po roce 1989) s vedením města o velikosti 12 000–25 000 

obyvatel v České republice na úrovni zastupitele či vyšší (místostarosta / starosta); 

 středoškolské či vyšší vzdělání technického směru a minimálně 3 roky praxe v místní samosprávě 

na úrovni odborného referenta či vyšší se zaměřením na komunální služby; 

 

EXPERT 

RADIM SRŠEŇ 

Email: XXXXXXXXXXXXXXX, telefon: XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Expert splňuje následující požadavky: 

 minimálně 4 roky praxe (v období po roce 1989) s vedením města o velikosti 12 000–25 000 

obyvatel v České republice na úrovni zastupitele či vyšší (místostarosta / starosta);  

 zkušenost s řešením minimálně 2 zahraničních/přeshraničních projektů v posledních 3 letech, tj. 

od 9. 3. 2015, které byly zaměřeny na rozvoj, budování kapacit a spolupráci místních samospráv;  



 středoškolské či vyšší vzdělání ekonomického směru a minimálně 3 roky praxe v místní 

samosprávě na úrovni odborného referenta či vyšší se zaměřením na příliv investic a tvorbu 

pracovních míst/zvyšování zaměstnanosti na komunální úrovni.  

 

 aktivní znalost angličtiny na úrovni minimálně B2 společného evropského referenčního rámce 

pro jazyky v kombinaci se znalostí českého a/nebo bosenštiny nebo srbštiny nebo chorvatštiny 

(BSC) minimálně na úrovni B2 společného evropského referenčního rámce pro jazyky. 

EXPERT 

ZDENĚK BROŽ 

Email: XXXXXXXXXXXXXXX, telefon: XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 Minimálně 4 roky praxe (v období po roce 1989) s vedením města o velikosti 12 000–25 000 

obyvatel v České republice na úrovni zastupitele či vyšší (místostarosta / starosta);  

 středoškolské či vyšší vzdělání ekonomického směru a minimálně 3 roky praxe v místní 

samosprávě na úrovni odborného referenta či vyšší se zaměřením na příliv investic a tvorbu 

pracovních míst/zvyšování zaměstnanosti na komunální úrovni.  

 aktivní znalost angličtiny na úrovni minimálně B2 společného evropského referenčního rámce 

pro jazyky v kombinaci se znalostí českého a/nebo bosenštiny nebo srbštiny nebo chorvatštiny 

(BSC) minimálně na úrovni B2 společného evropského referenčního rámce pro jazyky9 .  

EXPERT 

PETR RYS  

Email: XXXXXXXXXXXXXXX, telefon: XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 minimálně 4 roky praxe (v období po roce 1989) s vedením města o velikosti 12 000–25 000 

obyvatel v České republice na úrovni zastupitele či vyšší (místostarosta / starosta);  

 středoškolské či vyšší vzdělání technického směru a minimálně 3 roky praxe v místní samosprávě 

na úrovni odborného referenta či vyšší se zaměřením na komunální služby;  

 středoškolské či vyšší vzdělání ekonomického směru a minimálně 3 roky praxe v místní 

samosprávě na úrovni odborného referenta či vyšší se zaměřením na příliv investic a tvorbu 

pracovních míst/zvyšování zaměstnanosti na komunální úrovni.  

 aktivní znalost angličtiny na úrovni minimálně B2 společného evropského referenčního rámce 

pro jazyky v kombinaci se znalostí českého a/nebo bosenštiny nebo srbštiny nebo chorvatštiny 

(BSC) minimálně na úrovni B2 společného evropského referenčního rámce pro jazyky.  

 

EXPERT 

MILAN KAZDA 

Email: XXXXXXXXXXXXXXX, telefon: XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 Středoškolské či vyšší vzdělání technického směru a minimálně 3 roky praxe v místní samosprávě 

na úrovni odborného referenta či vyšší se zaměřením na komunální služby;  



 středoškolské či vyšším vzdělání technického směru a minimálně 3 roky praxe v místní 

samosprávě na úrovni odborného referenta či vyšší se zaměřením na dodávky tepla a 

energetickou efektivnost;  

 

TLUMOČNÍK/PŘEKLADATEL V ČR 

ANDREJA STOJKOVIĆ 

Email: XXXXXXXXXXXXXXX, telefon: XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 aktivní znalost bosenštiny nebo srbštiny nebo chorvatštiny (BSC) na úrovni minimálně C1 

společného evropského referenčního rámce pro jazyky v kombinaci se znalostí českého jazyka 

minimálně na úrovni C1 společného evropského referenčního rámce pro jazyky 

 

TLUMOČNÍK/PŘEKLADATEL V BiH 

AMILA KASUM 

Email: XXXXXXXXXXXXXXX, telefon: XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 aktivní znalost bosenštiny nebo srbštiny nebo chorvatštiny (BSC) na úrovni minimálně C1 

společného evropského referenčního rámce pro jazyky v kombinaci se znalostí českého jazyka 

minimálně na úrovni C1 společného evropského referenčního rámce pro jazyky 

 

TLUMOČNÍK/PŘEKLADATEL V BiH 

ELVIR PADALOVIĆ 

Email: XXXXXXXXXXXXXXX, telefon: XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 aktivní znalost bosenštiny nebo srbštiny nebo chorvatštiny (BSC) na úrovni minimálně C1 

společného evropského referenčního rámce pro jazyky v kombinaci se znalostí českého jazyka 

minimálně na úrovni C1 společného evropského referenčního rámce pro jazyky 

 

TLUMOČNÍK/PŘEKLADATEL V BiH 

SANDRA BILUŠIĆ-ŠIŠUL 

Email: XXXXXXXXXXXXXXX, telefon: XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 aktivní znalost bosenštiny nebo srbštiny nebo chorvatštiny (BSC) na úrovni minimálně C1 

společného evropského referenčního rámce pro jazyky v kombinaci se znalostí českého jazyka 

minimálně na úrovni C1 společného evropského referenčního rámce pro jazyky 

 



MANAGEMENT PROJEKTU 

 

VLADISLAV VIK – Desk Officer pro Balkán, Moldavsko a Kavkaz 

Email: XXXXXXXXXXXXXXX, telefon: XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 zkušenost s řešením minimálně 2 zahraničních/přeshraničních projektů v posledních 3 letech, tj. 

od 9. 3. 2015, které byly zaměřeny na rozvoj, budování kapacit a spolupráci místních samospráv;  

  aktivní znalost angličtiny na úrovni minimálně B2 společného evropského referenčního rámce 

pro jazyky v kombinaci se znalostí českého a/nebo bosenštiny nebo srbštiny nebo chorvatštiny 

(BSC) minimálně na úrovni B2 společného evropského referenčního rámce pro jazyky.  

 

IVA SVOBODOVÁ – koordinátorka programů Člověka v Tísni v Bosně a Hercegovině 

Email: XXXXXXXXXXXXXXX, telefon: XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 zkušenost s řešením minimálně 2 zahraničních/přeshraničních projektů v posledních 3 letech, tj. 

od 9. 3. 2015, které byly zaměřeny na rozvoj, budování kapacit a spolupráci místních samospráv;  

  aktivní znalost angličtiny na úrovni minimálně B2 společného evropského referenčního rámce 

pro jazyky v kombinaci se znalostí českého a/nebo bosenštiny nebo srbštiny nebo chorvatštiny 

(BSC) minimálně na úrovni B2 společného evropského referenčního rámce pro jazyky.  

 

ALŽBĚTA STROPNICKÁ – Regionální Representant Člověka v Tísni na Balkáně 

Email: XXXXXXXXXXXXXXX, telefon: XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 zkušenost s řešením minimálně 2 zahraničních/přeshraničních projektů v posledních 3 letech, tj. 

od 9. 3. 2015, které byly zaměřeny na rozvoj, budování kapacit a spolupráci místních samospráv;  

  aktivní znalost angličtiny na úrovni minimálně B2 společného evropského referenčního rámce 

pro jazyky v kombinaci se znalostí českého a/nebo bosenštiny nebo srbštiny nebo chorvatštiny 

(BSC) minimálně na úrovni B2 společného evropského referenčního rámce pro jazyky.  



 

 

NÁVRH PLÁNU REALIZACE 

 

Plán realizace respektuje zadání ze strany ČRA a bude proveden v následujících krocích: 

  

a) úvodní setkání se zástupci ČRA a odborná příprava v ČR 

V úvodu bude provedena detailní rešerše dostupných relevantních dokumentů (zejména 

rozvojových strategií, finančních plánů a veřejných politik jednotlivých partnerských institucí v 

Bosně a Hercegovině).  K této rešerši budou vypracovány detailnější instrukce a bude zadána 

k vypracování zapojeným expertům. Rešerše bude informativně konzultována s představiteli 

místních samospráv z Bosny a Hercegoviny. Výstupem bude detailnější kontextová analýza a 

konkrétní doporučení pro další kroky realizace projektu a zaměření mikroprojektů - v oblastech 

good governance a zároveň v oblastech hospodaření s odpadní vodou, odpady a efektivního 

využití energie. Celkový rozsah práce na rešerši bude 40 člověkohodin. 

 

 b) vypracování programu úvodního expertního výjezdu a slavnostního zahájení realizace  

Program úvodního expertního výjezdu bude vycházet z konkrétních doporučení předchozí 

aktivity. Bude mít rozsah min. 2 normostran bez příloh v anglickém jazyce a bude zaslán ke 

schválení ČRA nejpozději 5 pracovních dní před odjezdem. Připomínky ze strany ČRA budou do 3 

pracovních dní zapracovány. 

  

c) úvodní expertní výjezd do Bosny a Hercegoviny a slavnostní zahájení realizace 

Projekt bude slavnostně zahájen na Velvyslanectví ČR v Sarajevu a účastnit se ho budou zástupci 

ambasády, 1 nominovaný expert, jeden člen realizačního týmu a starostové zapojených měst. 

Součástí bude prezentace konkrétních aktivit tohoto projektu a vyjasnění rolí zapojených 

organizací a expertů. 

Úvodního výjezdu se bude účastnit min. 1 člena řešitelského týmu a zástupce ČvT v Bosně a 

Hercegovině a to nejpozději do konce dubna 2018 o délce min. 3 pracovních dnů bez času 



vynaloženého na dopravu tam a zpět. Součástí výjezdu budou individuální konzultace se zástupci 

zapojených měst a dalšími partnerskými organizacemi  v Bosně a Hercegovině, prezentace 

dobrých zkušeností v oblastech nakládání s odpadními vodami, odpady a efektivního využití 

energie, a prezentace dobrých praxí v oblasti good governance. Během úvodního expertního 

výjezdu budou konkrétněji upřesněny a odsouhlaseny mikro-projekty pro jednotlivé lokality.  

  

d) vypracování zprávy z úvodního expertního výjezdu 

Do  5 pracovních dní po ukončení, bude vypracována zpráva z úvodního výjezdu a předložena ČRA 

ke schválení. Následně, nejpozději do 3 pracovních dnů od jejich obdržení zapracuje expertní tým 

připomínky ze strany ČRA. 

Zpráva z úvodního expertního výjezdu bude obsahovat: 

- analýzu potřeb partnerských institucí v Bosně a Hercegovině a nastavení výstupů realizace s 

jejich indikátory, tj. jejich cílový stav a tzv. „baseline data“ (výchozí údaje), zdroje a možností 

ověření o min. rozsahu 3 normostran bez příloh v anglickém jazyce,  

- návrh obsahu a rozsahu „mikro-projektů“ zaměřených na podporu místních samospráv při 

zvyšování efektivity a kvality výkonu veřejné správy v rámci identifikovaných témat o min. rozsahu 

3 normostran bez příloh v anglickém jazyce, viz bod „Plán realizace a požadované výstupy“ této 

Poptávky,  

- návrh termínu konání, seznamu vybraných účastníků z partnerských institucí z Bosny a 

Hercegoviny (včetně uvedení jména, příjmení, kontaktních údajů a zastávané pozice ve veřejné 

správě u vybraných osob a zdůvodnění tohoto výběru) a programu studijních cesty do České 

republiky o min. rozsahu 2 normostran bez příloh v anglickém jazyce,  

- stručný záznam ze všech uskutečněných jednání v Bosně a Hercegovině o min. rozsahu 2 

normostran bez příloh v anglickém jazyce; 

  

e) studijní cesta do České republiky 

Celkem 9 představitelů ze všech partnerských organizací v Bosně a Hercegovině (3 představitelů 

z 1 partnerské instituce v Bosně a Hercegovině) se do konce srpna roku 2018 zúčastní studijní 

cesty do ČR. Celkové doba studijní cesty bude 5 dní (bez času na dopravu tam a zpět). Cílem 



studijní cesty bude konkrétní sdílení příkladů dobré praxe a zkušeností v oblasti good governance, 

hospodaření s odpadními vodami, odpadem a efektivním využitím energie. Účastníci navštíví 

existující příklady takových projektů a během své studijní cesty vypracují konkrétní plány na 

implementaci mikro-projektů zaměřených na podporu místních samospráv při zvyšování 

efektivity a kvality výkonu veřejné správy v rámci identifikovaných témat. Program bude prakticky 

orientován a účastníci během své studijní návštěvy vypracují konkrétní plány implementace 

mikro-projektů. Ty budou ještě v průběhu studijní cesty připomínkovány ze strany zapojených 

expertů. 

  

f) vypracování programu odborné cesty do Bosny a Hercegoviny 

Program odborné cesty do Bosny a Hercegoviny v minimálním rozsahu 2 normostran bez příloh 

bude vypracován v anglickém jazyce a zaslán ke schválení ČRA nejpozději 5 pracovních dní před 

odjezdem expertů do Bosny a Hercegoviny. Připomínky ze strany ČRA budou následně, během 3 

pracovních dní po jejich předložení zapracovány. V programu budou přiloženy detailnější 

informace o mikro-projektech a plánech jejich realizace. 

  

g) odborná cesta do Bosny a Hercegoviny 

Odborné cesty se budou účastnit 3 členové řešitelského týmu (vybírat je budeme dle odbornosti 

v oblasti pre-identifikovaného projektu) a proběhne nejpozději v září 2018. Odborná cesta bude 

trvat š pracovní dny (opět bez času vynaloženého na dopravu tam a zpět) a jejím cílem bude 

vlastní implementace odsouhlasených mikro-projektů zaměřených na podporu místních 

samospráv při zvyšování efektivity a kvality výkonu veřejné správy v rámci identifikovaných témat. 

Odborníci budou supervizovat implementaci jednotlivých mikro-projektů přímo na místě.  Mikro-

projekty budou realizovány na základě plánů, které byly vytvořeny během studijní cesty do ČR a 

následných konzultací. 

  

h) vypracování programu semináře/kulatého stolu v Bosně a Hercegovině 



Program semináře bude zaslán  nejpozději 5 pracovních dní před odjezdem ČRA a bude mít 

minimální rozsah 2 normostran bez příloh v anglickém jazyce, zapracování připomínek ČRA 

proběhne nejpozději do 3 pracovních dnů od jejich obdržení; 

  

i) seminář/kulatý stůl v Bosně a Hercegovině 

Seminář se uskuteční do konce října 2018 a zúčastní se ho 1 člena řešitelského týmu a zástupce 

ČvT v Bosně a Hercegovině. Bude se konat v jednom ze zapojených měst a bude mít délku 2 

pracovních dnů (bez času vynaloženého na dopravu tam a zpět). Cílem bude zhodnocení 

implementace „mikro -projektů“ zaměřených na podporu místních samospráv při zvyšování 

efektivity a kvality výkonu veřejné správy v rámci identifikovaných témat, sdílení zkušeností s 

přípravou, implementací a dopady mikro-projektů, prezentace konkrétních případových studií 

mikro-projektů, včetně zkušeností se ZRS ČR. Budou se ho účastnit zástupci 10 místních 

samospráv z Bosny a Hercegoviny za účasti představitelů všech partnerských institucí z Bosny a 

Hercegoviny.  

Na závěr semináře v Bosně a Hercegovině bude uspořádána tisková konference, na kterou bude 

pozváno minimálně 20 zástupců různých typů médií (tištěná, audiovizuální, on-line) z obou zemí, 

součástí tiskové konference bude vydání tiskové zprávy v českém, anglickém, chorvatském, 

bosenském a srbském jazyce včetně doprovodného fotografického a dalšího informačního 

materiálu, např. doprovodných statistik či grafů. Obsah tiskové zprávy bude konzultován s ČRA a 

bude zajištěna vizibilita ZRS ČR. 

  

j) vypracování odborného stanoviska 

Na závěr bude vypracováno odborné stanovisko v minimálním rozsahu 5 normostran bez příloh v 

anglickém jazyce a jeho zaslání ČRA ke schválení nejpozději do 15 pracovních dnů od konání 

semináře v Bosně a Hercegovině. Připomínky ČRA budou zapracovány nejpozději do 3 pracovních 

dnů od jejich obdržení. 

Odborné stanovisko bude obsahovat stručný popis průběhu studijní cesty do České republiky a 

odborné cesty do Bosny a Hercegoviny, shrnutí závěrů ze semináře v Bosně a Hercegovině a 

zhodnocené přípravy, implementace a dopadů mikro-projektů ve vztahu k analýze potřeb 



partnerských institucí v Bosně a Hercegovině a nastavení výstupů realizace s jejich indikátory, tj. 

jejich cílového stavu a výchozích údajů. 

Přílohou odborného stanoviska budou seznamy účastníků studijní cesty do České republiky, 

odborné cesty do Bosny a Hercegoviny a semináře v Bosně a Hercegovině, fotografie a mediálními 

výstupy atd.  



THE CHANGE WE WANT TO SEE IN PIN’s WORK 

 
 PIN’s GG projects/programs effectively measure and demonstrate their 

outcomes and impact based on quality standards (90%, by 12/2017) 

 GG based programming applied in at least 5 countries by 12/2017) 

 GG principles effectively mainstreamed in country strategies and monitor 
(by 12/ 2017) and cross cut in all development programs and monitored 
(80% by 12/ 2018) 

 
 

  CONTEXTUAL ANALYSIS  

Many countries today are facing challenging social, economic and political transitions. Their governments lack participation and 
transparency in decision making processes, control mechanisms of regulatory framework and are confronted by corruption 
practices. Moreover, representatives of both central governments and local authorities lack accountability and capacities to 
effectively implement changes regulated to transition processes. In such environments, people remain to be passive and both civil 
society and communities lack the space and abilities to be actively involved and influence policy making processes. This often 
results into "bad governance" which negatively affects development efforts, enjoyment of human rights, people´s active engagement 
and confidence in governments on both national and local levels. In the current global context, sustainable development is also 
challenged by the violence and the intra/interstate conflicts that have tremendous effects on the levels of poverty and migration. 
The governments fail to provide access to basic services and protection of their people, therefore support of civil society and 
adherence to principles of Good Governance represent one of the key ways toward sustainable development. 

 
With the aim of supporting Good Governance, PIN focuses on active engagement of communities in local decision making 
processes and emphasizes effective cooperation among civil society, governments and communities. 
To achieve this, PIN strives to support civil society to play a key role in bridging the gap between governments and communities 
and strengthening their ability to represent people´s needs, advocate local issues and influence policy making processes. 
Simultaneously, PIN aims to build capacities of both central government and local authorities to enhance their good practices 
as duty-bearers towards their communities (i.e. inclusiveness, accountability, transparency, effectiveness). In work with 
communities, PIN emphasises awareness rising and education focused on increasing understanding of the role of active 
citizenship. While doing so, careful attention is paid to ensure the balanced participation between men and women and the 
integration of vulnerable groups into decision-making processes and governance initiatives. 

 

PIN will achieve its goals by building on the experiences in the transition process that took place in the Czech Republic 
during the last 25 years, and thus sharing of extensive experience and lessons learnt is highly relevant in countries facing a similar 
process. 
 PIN‘s GOALS  

In its 2016-2020 programming strategy, PIN aims: 

 To enhance participatory and transparent local decision making processes through increased engagement of local 
authorities, CSOs and communities in formulation and implementation of public programmes, including local development 
plans 

 To support CSOs development, engagement with communities and participation in policy making processes at local 
and national levels in order to contribute to people-centred and sustainable development 

 PIN’s PRIORITIES  

To achieve these goals, PIN will in particular focus on: 

 Developing the capacities of local authorities, CSOs 
and communities working in partnership to 
formulate and implement local development plans 
and solve local issues 

 Increasing transparency of local decision making 
though support of concrete accountability 
mechanisms 

 Increasing the capacities of CSOs and 
governments to cooperate and act together within 
policy making processes and policy implementation. 

 Strengthening CSOs to perform their roles as independent actors and advocate needs of their communities, including 
marginalized and vulnerable groups. 

 

PIN’s core programming approaches will be: Capacity Development and Sub-Granting Mechanism, Policy Dialogue and 
Advocacy, Local Development Planning, Raise Awareness and educational activities, Assessments and mainstreamed integration 
of vulnerable groups including women. 

  REQUIRED INVESTMENTS  

To achieve the goals and priorities, PIN will strategically invest in: 

 Increasing the "Good Governance" expertise of relevant senior staff at country level in approaches relevant to Good Governance. 
 Introducing a "Good Governance" advisor at headquarters level to be engaged in advocacy and capacity development and 

to generate realistic recommendations for programming approaches. 
 Introducing and applying quality standards and indicators for Good Governance sector, including cooperation with LGs in 

fragile states. 
 Introducing and applying Good Governance principles in all development programs. 
 Establishing partnerships for learning and utilizing the know-how and experience of NGOs, government and research 

institutions in participatory planning, M&E framework, transparency and accountability. 
 Documenting, sharing, and using best practices and lessons learnt on Good Governance and adjusting them to the local contexts. 
 Supporting cross-country and cross-regional learning and transfer of best practices. 

 
PIN’s 2017-2021 GLOBAL STRATEGY FOR: GOOD GOVERNANCE 

THE CHANGE WE WANT TO SEE IN PIN’s WORK 

 PIN’s GG projects/programs effectively measure and demonstrate their 
outcomes and impact based on quality standards (90% by 12/2017) 

 GG based programming applied in at least 5 countries (by 12/2017) 

 GG principles are cross cut in all development programs (80% by 12/2018) 

 GG principles effectively mainstreamed in country strategies and monitored 
(by 12/ 2017) 
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“People in Need (PIN) had a unique opportunity to take part in the 
challenging transition process after the collapse of the communist 
regime (1989) in the Czech Republic. Together with experience 
in implementing development programs in many countries, PIN’s 
approach is to support Good Governance, combine lessons-
learned and best practices from its existing efforts and form strong 
partnerships with local stakeholders. 
In line with People in Need’s  priorities for 2017-2021, this document 
is designed to explain PIN’s approach for Good Governance. 
Its main focus is on enabling people to take an active role in 
their communities through cooperation with civil society and 
participation in decision making processes. 
Dialogue with communities will enable CSOs to promote people´s 
interests and governments to fulfil people´s needs by well-targeted 
services and contribute to sustainable development through 
effective, transparent and inclusive decision-making processes.“
Pavla Štefanová, Advisor for Good Governance
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UNDERSTANDING GOOD GOVERNANCE 
Good governance refers to the management of government in a manner that is essentially free of 

abuse and corruption, with due regard for the rule of lawI and respect of people’s rights to be engaged 

in public affairs. 

As the picture below illustrates, the term good governance is 

often characterised by 8 major characteristicsII, which 

assure that corruption is minimised, the views of 

communities are taken into account, the voices 

of the most vulnerable in society are heard in 

decision-making and that women´s rights are 

equally guaranteed. 

In line with this, PIN believes good 

governance is about strengthening active 

participation of communities in decision making 

processes and emphasises effective cooperation among 

civil society, governments and communities.

PIN believes that civil society should play a key role in bridging the gap between government and 

communities therefore PIN focuses on strengthening CSO’s capacities to advocate the needs of 

communities and influence policy making. Transparent, inclusive 

and effective local development should be ensued by enhanced 

capacities of local authorities as accountable duty-bearers towards 

their communities. 

PIN considers understanding of 

the role of active citizenship 

to be a pillar for good 

governance and thus 

emphasises awareness 

rising and education 

particularly among 

young people.

GLOBAL CONTEXT

According to figures released in the 2017 World Development Report, the number of global citizens 

living under democracy reached its peak in 2015III. The same report offers some interesting data 

confirming that electoral democracies are spreading around the world. However, these positive global 

trends are influenced by many negative tendencies and challenges. According to the figures in the 

2015 Democracy Index, levels of political participation are generally low and democratic cultures are 

weakIV. The Civil Society Watch Report further shows that more and more states are failing to follow 

their commitments to protect and enable civil society. The civil society space is also shrinking due to 

faltering peace and protracted conflicts, the rise of populism and restrictions against civic engagement 

in public affairs. 

In many developing countries, local communities are affected by a lack of rule of law and non-

transparent decision making, often linked with abuse of power and corruption. One of the main issues 

negatively influencing sustainable development of both rural and urban areas is tenure insecurity and 

land grabbing affecting particularly poor communities. The World Bank estimates that only around 30% 

of land rights are registered or recorded worldwideV. This means that the remaining 70% of the local 

population do not have their housing and land rights documented making them prone to land grabbing.

A recent report on The EU’s Association Agreements and DCFTAs with Ukraine, Moldova and 

GeorgiaIV recently outlined the challenges in implementing  political reforms in Eastern partnership 

countries where PIN utilizes transition experience. These challenges include a lack of political will to be 

participative and  the transparent, insufficient capacities of local governments and  CSOs to be able to 

provide quality assessments of key policies. Despite the challenges, the report confirmed that the role of 

local civil society in the reforms is crucial. CSOs try to match needs of local people with the external 

EU requirements, explain the reforms and its benefits to the countries’ population and provide necessary 

expertise.

In the current global context, sustainable development is also challenged by the violence and the 

intra/interstate conflicts that have tremendous 

effects on the levels of poverty and migration. All 

the countries, where PIN works in the good 

governance sector, are part of the Fragility 

IndexVII, In these fragile states the governments 

often fail to provide access to basic services 

and protection of their people. Adherence 

to principles of Good Governance represent 

one of the key ways towards sustainable 

development in these countries.
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THE STRATEGIES, DONORS AND ACTIONS 

Open Government Partnership (OGP)VIII is a high-level good governance initiative promoting greater forms of 

transparency and accountability and supporting  people empowerment. OGP has become a global movement 

of reformers working to make their governments more effective and responsive to citizens. 

In terms of women’s equality, Beijing+20 took place in 2015 to mark the 20th anniversary of the Fourth World 

Conference on Women and adoption of the Beijing Declaration and Platform for Action (BPfA) and elaborate 

a new global development agenda until 2030. The Platform for Action is the defining and foundational policy 

framework for the achievement of gender equality, women’s rights and women’s empowerment. 

The World Bank established the Global Partnership for Social Accountability IX (GPSA) in 2012 with 

the purpose of bridging the accountability gap between what citizens want and what  governments 

actually do, enhancing citizens’ voice and, just as importantly, supporting the capacity of governments 

to respond effectively to their voice.

EU level Roadmaps for engagement with civil societyX can be considered as important governance 

initiatives strengthening the role of local CSOs in country development and proving the impact of EU actions. 

PEOPLE IN NEED‘S ROLE 
PIN perceives its role as a partner for local communities, CSOs and governments to support effective 

dialogue and  to take the right process for decisions ensuring people-centred and sustainable 

development in their countries.

To implement this, PIN apply lessons learnt from the transition process in the Czech Republic together with 

newly developed expertise from different countries and share best practices among partners.

  

PIN will support the achievement of the Sustainable Development Goals, especially: 

 

LACK OF PARTICIPATION & ENGAGEMENT 
Local authorities (LA) often fail to implement reforms linked to political transition and conflict 

resolution having low capacities and support. Lack of will and understanding of the benefits of 
cooperation  limit active engagement of communities in decision making and together with the lack 

of effective and  evidence based planning, results in situations where LAs as duty bearers make 
decisions which don t́ reflect the interests of the community and needs of vulnerable groups.

LACK OF ACCOUNTABILITY 
Accountability is a key requirement of good governance. Low levels of 

accountability creates a gap between communities and those who have the 
decision-making power and is responsible for service provision. This negatively 

affects confidence of communities in governments on both national and local levels.

LOW TRANSPARENCY 
Decisions and their enforcement are often not carried out in a manner that follows rules and 

regulations. At the same time, adequate information is either not provided or is not presented 
in easily understandable forms. Lack or missing mechanisms ensuring a transparent decision 

making process can lead to higher corruption and limited access to justice.

LACK OF AWARENESS OF ACTIVE CITIZENSHIP
Communities which have experienced conflict or non-democratic political 

regimes often lack trust in their own ability to influence public affairs 
defining conditions for their life.  Moreover, they have limited understanding 
of civil society and the benefit of active engagement, which creates barriers 

to their involvement in the decision-making process.

WEAK ROLE OF CIVIL SOCIETY 
Limited performance of CSOs caused by restrictions of law, lack of capacities or 
funding leads in many countries to low representation of communities and their 

needs within the decision making process. Weak roles together with low capacities 
of CSOs negatively affect accountability of CSOs towards their beneficiaries. It 
often results in a  lack of trust in communities of CSOs as service providers and 

those who should represent people ś interests and defending their rights”

GENDER INEQUALITY 
Low  political participation among woman leads to the increase in 

inequalities and space for gender-biased laws affecting wages, customary 
practices (property rights, marriages), the social welfare system and others. 

To foster change, support should be provided to women on individual 
levels and on community and national levels, in order to create an enabling 

environment towards women ś participation in leadership.

MAIN CHALLENGES
Both transition countries and fragile states face many challenges related to governance, 
striving to democracy and conflict resolution. 

16: Promote peaceful  
and inclusive societies

for sustainable development, 
provide access to justice for all and 

build effective, accountable and 
inclusive institutions at all levels.

In particular: 
16.6: Develop effective, accountable 

and transparent institutions at all levels
16.7: Ensure responsive, inclusive, 
participatory and representative 

decision making at all levels  

5: Achieve 
gender equality 
and empower all 
women and girls
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PROGRAMMING STRATEGY
In its 2017-2021 programming strategy, PIN aims:

TO ENHANCE PARTICIPATORY AND TRANSPARENT LOCAL 
DECISION MAKING PROCESSES through increased engagement 
of local authorities, CSOs and communities in the formulation and 
implementation of public programmes, including local development plans

TO SUPPORT CSOs DEVELOPMENT, ENGAGEMENT WITH 
COMMUNITIES AND PARTICIPATION IN POLICY MAKING 
PROCESSES at local and national levels in order to contribute to 
people-centred and sustainable development

Developing the capacities of local authorities, CSOs and communities working in partnership 
to formulate and implement local development plans and solve local issues
PIN will focus on:

 → Capacity development of local authorities focused on effectivity of their practices 
(public administration, participatory budget allocation, participatory action 
planning, community needs identification…) 

 → Capacity building of CSOs focused on the ability to play an active role in decision 
making (ability to bring its expertise and seek solutions)

 → Awareness rising and education activities focused on increasing understanding of 
the role of active citizenship.

 → Support  partnerships between the authorities and communities  through 
community-based bodies established for community development (such as 
Advisory Committees or Community Councils)

 → Facilitation in the formulation of local development plans through public hearings 
and consultations and regular meetings of community-based bodies 

 → Financial and technical support for the implementation of local development 
projects including development plans.

Increasing transparency of local decision making though support of concrete accountability 
mechanisms
PIN will focus on:

 → Capacity development of local authorities focused on accountability and 
transparency of their practices (complaint mechanism, public audits, monitoring 
and evaluations, financial accountability, information dissemination) 

 → Facilitation and long term support of local authorities in the  introduction and 
institutionalisation of new accountability mechanisms 

 → Capacity development of CSOs focused on monitoring and evaluation of local decisions 
 → Awareness rising activities focused on increasing understanding of transparent 

decision making process

Increasing the capacities of CSOs and governments to cooperate and act together within policymaking 
processes and policy implementation.

 → Support assessments of key issues for policy and legal frameworks (new policy or amendment), 
power/stakeholder analysis, mapping, code of conduct and indicators for policy roadmaps    

 → Support multi-stakeholder dialog
 → Support joint advocacy efforts on the national level focused on strengthening the process of 

decentralisation in order to allow local stakeholders to make decisions on a local level
 → Capacity development  to use expertise and results based evidence for policy making
 → Capacity development on monitoring and evaluation of policy implementation 

Strengthening CSOs to perform their roles as independent actors and advocate needs of their 
communities, including marginalised and vulnerable groups. 

 → Tailor-made capacity development programmes in different areas based on capacity 
assessment (organisational, advocacy, technical) 

 → Facilitation of preparation and implementation of advocacy plans.
 → Grant competition for civil society groups (e.g. support of pilot projects focused on 

innovative approaches for effective advocacy)
 → Support dissemination and advocacy of well proven approaches (influence of policy making 

or policy implementation)
 → Exchange visits and experience sharing between countries and partners
 → Support of networks and alliances for joint advocacy on the national level

Across all PIN ś Good Governance activities special attention will be paid to gender equality and integration 
of vulnerable groups into the decision-making process. To achieve this, a specific emphasis will be put on:

 → Formative research of key barriers for women’s and vulnerable group’s leadership and 
participation in the local agenda

 → Capacity and skills development of women leaders, women´s groups and movements (in 
leadership, advocacy, management, gender equality)

 → Capacity development and support of CSOs advocating needs of vulnerable groups.  Support 
experience sharing between CSOs

PRIORITIES
3.

4.

THE CHANGE WE WANT 
TO SEE IN PIN´S WORK

 → GG goals and priorities are effectively 

mainstreamed in country strategies (by 12/2018)

 → GG based programming applied in at least  

5 countries (by 12/2018)

 → PIN´s GG projects and programs are effectively 

measured and produce evidence of their outcomes and 

impact based on indicators specified in GG strategy and IndiKit  

(90 by 12/2021)

 → PIN´s GG projects and programs applied quality standards ((90 by 12/2021)

 → GG goals and priorities are mainstreamed in all development programs (90 by 12/2021)
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GLOBAL INDICATORSxi 
The indicators are set to define the main focus of PIN´s good governance programming and shall be 

measured in all relevant projects (alongside other indicators suggested at www.IndiKit.net).

TARGETING
Target groups of PIN’s good governance programs will be: 

CIVIL SOCIETY focusing on: 

 → Stimulating participatory processes by creating opportunities for local communities to 

engage in the decision making process 

 → Advocating for community needs within the policy making process at both a local and national level.

 → Strengthening transparency of the local decision-making process though watchdog activities.

 → Providing professional and well targeted services to their beneficiaries.

The definition of civil society includes non-governmental organisations, youth organisations and initiatives, 

media, social and religious groups, and also associations and community based organisations.

LOCAL AUTHORITIES responsible for

 → participatory, transparent and effective decision making  aimed at sustainable local development

 → well targeted service delivery to their citizens 

 → ensuring entry-point for communities to express their interests and needs

 → effective partnerships with CSOs focused on engagement in policy making at both local and national levels

Local authorities refer to government officials and state institutions at local level.

NATIONAL GOVERNMENTS responsible for setting an effective decentralised system 

allowing local authorities to make decisions at local level and for participatory policy making at 

the national level.

COMMUNITIES involved in the decision-making processes and local development. For 

Good Governance, PIN supports and encourages communities in the following direction:

 → Community leaders to understand the benefits of active engagement in decision-

making, be interested in local issues and advocating community needs at participatory fora, community 

councils, Local action groupsXII etc.

 → Young people to be interested in promoting youth issues and actively participate in local decision making. 

Young people who get involved in youth initiatives have great potential for local development though bringing 

new ideas, exercising innovative approaches and spreading good governance principles among their peers.

 → Representatives of private sector to get involved in local development though the provision of 

new investments, new employment opportunities and access to the market. Beside this, they will be 

encouraged to cooperate with civil society to uphold the rule of law and human rights and to support 

participatory decision making though involvement in different public bodies.

FINAL BENEFICIARIES are women, men and children (of various age groups and vulnerability levels) living in 

the target areas having benefited from improved governance practices, LAs performance and CSOs services. 

In order to ensure bottom-up and participatory development, communities will be targeted through CSOs, 

community-based organisations and structures (community councils, committees, self-help groups etc.). 

PARTICIPATORY BUDGETING
financial volume of spending 
priorities identified through 
participatory processes 
and included in the target 
municipalities’ budgets

TRANSPARENCY OF LOCAL  
AUTHORITIES’ DECISION MAKING
average number of actions implemented 
by the target authorities to inform the 
local population about the outcomes  
of the authorities’ decisions 

COMMUNITY ENGAGEMENT
number of residents of the 
target communities that are 
systematically and actively 
participating in the local 
decision making processes

CSO’S CAPACITY TO  
INFLUENCE POLICY MAKING
number of proposals for changing the 
existing policies and/or inputs for the 
formulation of new policies officially 
proposed by the target CSOs



2017-2021 GLOBAL STRATEGY FOR GOOD GOVERNANCE | Page 6

GUIDING PRINCIPLES
PIN ś Good Governance interventions will follow guiding principles defined to maximise the impact of 

PIN ś work on ensuring good governance. The principles will also be used for reviewing the quality of 

newly designed and implemented projects.

INVESTMENT PRIORITIES 
To achieve the goals and priorities, PIN will strategically invest in:

Increasing the quality of the capacity 
development scheme.  It will be 
ensured through the training of 

local staff as trainers and on how 
to effectively design, monitor and 

evaluate capacity-building projects. 

Introducing and applying quality 
standards and indicators for the 

Good Governance sector.

Establishing partnerships for learning and 
utilising the know-how and experience of 

NGOs, government and research institutions 
in participatory planning, M&E framework, 

transparency and accountability.

Documenting, sharing, and using 
best practices and lessons learnt on 

Good Governance and adjusting 
them to the local contexts. 

Increasing the “Good Governance” expertise of relevant 
senior staff at the country level in approaches relevant to 

Good Governance. It will be done via regular consultations, 
information exchanges, country visits, workshops among key 

staff members during Inductions/Sharing/Ad hoc meetings, and 
the creation of an “e-learning module” on good governance.

Introducing a “Good Governance” 
advisor at headquarter level to be 
engaged in advocacy and capacity 

development and to generate 
realistic recommendations for 

programming approaches. 

MAINSTREAMING OF GOOD GEVERNANCE: 
Community engagement, strengthening of CSOs, support of multi-stakeholder 
cooperation etc. are priorities of PIN’s Good Governance programming but also 
principles, which PIN strives to apply in all development programs. It ensures that 
programs are designed based on community needs, empower target communities, 
support involvement of different actors and thus emphasise sustainability of its results.

HUMAN RIGHTS-BASED PRINCIPLE: 
PIN believes that each person deserves to live in dignity and should be 
able to influence his/her life. To achieve this, PIN’s programs strive to 
support governance processes ensuring that civil society have space where 
fundamental freedoms are respected (expression, association, assembly), 
people´s civil participation rights are followed, and people are to be treated 
equally regardless ethnicity, religion or gender. 

DO NO HARM and CONFLICT SENSITIVITY:  
In the context of good governance, PIN will ensure that programming is based 
on proper contextual analyses and does not undermine on-going transition 
processes. This is crucial  particularly in fragile states where consequences of not 
understanding sensitive political settlements might bring harm to communities 
impacted by PIN programming. PIN will  strive to maximise its potential 
contribution to strengthen social cohesion and peace

SUSTAINABILITY AND MEASURABILITY OF THE PROGRAMS ACHIEVEMENTS: 
Sustainability of good governance programs often depends on existing political context. 
Therefore, PIN´s projects will pay attention to initial assessments including analyses of the 
legal status of CSOs, level of decentralisation of governance etc. Good governance can 
be strengthened only within a long term approach, when people have time to experience 
the benefits of active engagement and see that it brings positive results for their life. 
Consequently, to achieve sustainable behavior change in the involved stakeholders, 
PIN will allocate adequate time for tailor made coaching of obtained capacities, use 
well-proven methodology for community engagement and set up smart indicators for 
measurement of the program results. Sustainability of results in good governance programs 
often depend on small groups of active citizens or active representatives of government. In 
respect with this PIN will emphasise the institutionalisation of all good governance efforts 
through facilitating the introduction of new mechanisms, dissemination of best practices, 
advocacy and support of multi-stakeholder cooperation on a national level.

GENDER EQUALITY:  
Across all PIN´s Good Governance activities, gender equality will be 
mainstreamed and incorporated as the main implementing principle for  
sustainable good governance change. PIN will put emphasis on leadership 
development, empowerment, gender-focused policy development and 
implementation, knowledge sharing and data collection. 

5.

4.

2.

3.

1.
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ADVOCACY STRATEGY
PIN’s advocacy strategy identifies key stakeholders whom PIN aims to advocate

1. Involvement of local civil society actors in policy making and reform 
processes in order to ensure that it matches the needs of local people, 
and doesn´t lack necessary expertise.

WHAT DO WE ADVOCATE FOR?

HOW DO WE DO IT?

RESPONSIBILITY

PIN will support the capacities of local CSOs to 
effectively engage in policy making and will facilitate 
cooperation between CSOs and national governments

PIN will capacitate Local authorities to effectively 
cooperate with CSOs

PIN country programs 

PIN’s Good Governance 
Advisor

PIN’s Advocacy &  
Communication Department

Good Governance Advisor

Good Governance Advisor 
in cooperation with Dos and 
missions

PIN’s Advocacy  
& Communication Development  
in cooperation with the Good 
Governance Advisor 

1. Involvement of local civil society actors into coordination mechanisms 
or clusters in order to ensure their ownership in the donors’ action and 
planned systematic changes. 

2. Coordination of good governance efforts among all international 
partners in particular with Alliance2015 partners operating in the 
respective country.

3. Systematic mainstreaming of good governance principles in 
programming strategies and policies of the international community. 

4. Support the conditional allocation of Official Development Assistance 
to governments that respect the principles of good governance

PIN will actively cooperate with EU Delegations and link them 
with local partners

PIN will regularly coordinate with other international partners 
though bilateral meetings or clusters

PIN will take part in position papers or statements on good 
governance, civil society, human rights etc.

Coordinate preparation of new proposals with Alliance 
partners, share case studies (best practices) and improved 
methodologies and indicators for measuring Good governance

Publish articles in media and PIN’s website

1. Towards development implementers PIN advocate for: 

  - Promote partnership with other NGOs, local authorities and 
universities in order to strengthen the transfer of lessons learnt from 
transition process.

2. Towards Czech general public and experts PIN advocate for:

  - Support of good governance issues in the countries where PIN 
operates though public discussions and media.

Share lessons learned and experience with other NGOs
Publish articles in the media and PIN’s website
Post claims and photos on PIN’s Facebook & Twitter

TOWARDS THE INTERNATIONAL COMMUNITY:
(donors, policy makers, non-state actors, UN agencies etc.)

TOWARDS THE NATIONAL GOVERNMENTS IN PIN’S TARGET COUNTRIES:

as the primary responsible actors for good governance in their country

IN THE CZECH REPUBLIC:
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PARTNERSHIPS
PIN believes in building equitable multi-stakeholder partnerships where 

existing resources are shared and actions are well coordinated. PIN´s 

partnership priorities are to:

 → work with or through local partners to increase their capacity to co-implement 

projects and activities and to transfer know-how and expertise in good governance. 

 → develop in-country partnerships with experienced implementation agencies enabling PIN to 

increase its expertise and scale of work.

 → develop partnerships with governments and local authorities in order to strengthen sustainability 

of implemented programs and authorisations for work in target areas and emergency settings.

 → Develop partnerships with academic and research institutions and global platforms to ensure 

a continuous increase of  PIN´s know-how and expertise Good Governance

 → increase the technical know-how sharing and advocacy-related cooperation with Alliance2015 

members working on good governance and other like-minded actors. Alliance2015 members in 

relevant countries will also be approached with regard to a new project development. 

KEY RESOURCES 
For increasing the quality of PIN’s good governance programming it is essential to be able to retain and 

use the expertise generated by PIN and other agencies’ teams. PIN will therefore use the following 

sources of this expertise: 

 → PIN’s Good Governance Advisor 

 → in-country program managers (existing team members experienced in Civil Society/Good 

Governance/Advocacy/M&E capable of supporting good governance projects)

 → regularly updated “Good Governance” database of the best available resources on good 

governance programming located in PIN’s data storage ELO

 → PIN’s best good governance resources posted at www.peopleinneed.cz/resources (e.g. Manuals 

on Advocacy/Youth Engagement, etc.)

 → PIN’s e-learning course on good governance programming 

 → sharing latest evaluations, lessons and resources (e.g. through PIN’s Yammer)

KEY CONTACTS   
PIN welcomes cooperation with like-minded actors working on good governance. Contact us, learn 

about our work or check out our publications at:

 → resource(at)peopleinneed.cz

 → www.peopleinneed.cz/resources

REFERENCES

I.  OECD Good Governance – context https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=7237 

II.   Akhtar, S., Hahm, H., Malik, H.A. Economic and Social Survey of Asia and the Pacific 2017: 

Governance and Fiscal Management ; retrieved from http://www.unescap.org/publications/

economic-and-social-survey-asia-and-pacific-2017

III.   Governance and the law, world development report  2017, retrieved from http://www.

worldbank.org/en/publication/wdr2017# 

IV.   Democracy Index 2015, Democracy in an age of anxiety, report by The Economist Intelligence 

Unit, page 2, ,  retrieved from  https://www.yabiladi.com/img/content/EIU-Democracy-

Index-2015.pdf

V.  The World bank, http://www.worldbank.org/en/topic/sustainabledevelopment/brief/land

VI.   Van der Loo, G. The EU’s Association Agreements and DCFTAs with Ukraine, Moldova 

and Georgia:A Comparative Study, retrieved from http://www.3dcftas.eu/system/tdf/

Comparitve%20GVDL%2024.6.17_final_0.pdf?file=1&type=node&id=360&force=

VII.   The Fragile States Index (FSI), the annual ranking of 178 states based on their levels of stability 

and the threats, categorizes a number of countries as those with the worst security situation in the 

world.

VIII.   Open Government Partnership,  http://www.opengovpartnership.org/

IX.   Global Partnership for Social Accountability, http://www.thegpsa.org/sa/ 

X.   EU level Roadmaps for engagment with civil society, https://europa.eu/capacity4dev/public-

governance-civilsociety/minisite/eu-country-roadmaps-engagement-civil-society-introduction 

XI.  PIN Global indicators – indocators being used for measuring global impact of PIN work. They are 

defined to be able to easily measure global impact, e.g. contain no instead of %.

XII.   Local action groups, https://enrd.ec.europa.eu/general-info/whos-who/local-action-groups_en

Other resources: 

 → MercyCorps (2009). Guide to Good Governance Programming,  

link: https://www.mercycorps.org/sites/default/files/mcgoodgovernanceguide.pdf 
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Rozpočet: Člověk v tísni, o.p.s. - poptávka: Výměna zkušeností a 

přenos know-how na úrovni místní samosprávy mezi Českou 

republikou a Bosnou a Hercegovinou, 2018

1. Osobní náklady (mzdové náklady včetně zákonných odvodů 

na zdravotní a sociální pojištění nebo náklady na experty; každá osoba 

vlastní řádek, management a experti CV v příloze)

1.1 Expert 

1.1.1 Projektový manažer BIH, 15% měsíc 8,00 4 000,00 32 000,00 

1.1.2 Finanční asistent, 15% měsíc 8,00 2 500,00 20 000,00 

1.1.3 Regionální zástupce PIN, 15% měsíc 8,00 4 700,00 37 600,00 

Osobní náklady - mezisoučet 89 600,00 

2. Cestovní náklady

2.1 Mezinárodní cestovné letenka/ jízdenka 1,00 9 740,00 9 740,00 

2.2 Místní doprava měsíc 8,00 2 000,00 16 000,00 

2.3 Náklady na provoz vozidla 

2.4 Ubytování noc 38,00 800,00 30 400,00 

2.5 Víza

2.6 Zdravotní příprava (očkování, léky, bezpečnostní 

školení)

2.7 Cestovní pojištění den/měsíc 38,00 200,00 7 600,00 

2.8 Diety (dle platných právních předpisů) den 38,00 945,00 35 910,00 

Cestovní náklady - mezisoučet 99 650,00 

3. Subdodávky (služby plně zajištěné externí dodávkou)

5.1 Průzkumné, stavební, montážní, servisní, 

zabezpečovací a daší technické práce

5.2 Expertní služby (odborné studie, technická 

dokumentace, výzkum, právní a ekonomické poradenství apod.)

5.2.1 Zpracování rešerše dostupných 

dokumentů
hodina 40,00 700,00 28 000,00 

5.2.2 Úvodní expertní výjezd- odměny 

řešitelského týmů
den 3,00 7 500,00 22 500,00 

5.2.3 Studijnícesta do ČR - odměny 

řešitelského týmu
hodina 60,00 700,00 42 000,00 

5.2.4 Odborná cesta do BIH - odměny 

řešitelského týmu
den 15,00 7 500,00 112 500,00 

5.2.5 Kulatý stůl - odměny řešitelského týmu den 2,00 7 500,00 15 000,00 

5.2.6 Konzultace mikro-projektů hodina 30,00 700,00 21 000,00 

5.3 Překlady, tlumočení

5.3.1 Tlumoční v rácmi úvodního expertního 

výjezdu
den 3,00 5 000,00 15 000,00 

5.3.2 Tlumoční v rácmi studijní cesty do ČR den 5,00 7 000,00 35 000,00 

5.3.3 Tlumoční v rácmi odborné cesty do BIH den 5,00 5 000,00 25 000,00 

5.3.4 Tlumoční v rácmi Kulatého stolu den 2,00 5 000,00 10 000,00 

5.3.5 Překlady dokumentů normostrana 40,00 400,00 16 000,00 

5.4 Kopírování, tisk měsíc 8,00 750,00 6 000,00 

5.5 Náklady na konference, semináře, školení akce

STRUKTURA ROZPOČTU  - Vysílání expertů                                                                               

Náklady projektu

Celkové náklady 

projektu (v CZK) 

Druh výdajů Jednotka
Počet 

jednotek

Jednotková cena (v 

CZK)



Rozpočet: Člověk v tísni, o.p.s. - poptávka: Výměna zkušeností a 

přenos know-how na úrovni místní samosprávy mezi Českou 

republikou a Bosnou a Hercegovinou, 2018

Náklady projektu

Celkové náklady 

projektu (v CZK) 

Druh výdajů Jednotka
Počet 

jednotek

Jednotková cena (v 

CZK)

5.5.1 Studijní cesta do ČR - cestovní náklady cesta 1,00 188 075,00 188 075,00 

5.5.2 Odborná cesta do BIH - cestovní náklady cesta 1,00 50 625,00 50 625,00 

5.5.3 Kulatý stůl - cestovní náklady cesta 1,00 65 050,00 65 050,00 

5.6 Finanční služby (bankovní poplatky apod.) měsíc 8,00 600,00 4 800,00 

5.7 Ostatní (nutno specifikovat)

5.7.1 Úvodní expertní výjezd výjezd 1,00 19 200,00 19 200,00 

5.7.2 Visibilita lumpsum 1,00 25 000,00 25 000,00 

Subdodávky - mezisoučet 700 750,00 

4. Ostatní uznatelné přímé náklady projektu  

4.1 Ostatní přímé náklady (nutno specifikovat)

Ostatní - mezisoučet
 

5.  Přímé náklady celkem (1-4) 890 000,00 
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z rejstříku obecně prospěšných společnostI, vedeného
Ši Městským soudem v Praze

oddíl O, vložka 119
iku a zápisu: 16. dubna 1999

"Spi ová značka: O 119 vedená u Městského soudu v Praze
Člověk v tísni, o.p.s.

"d €i'$í
. " _ Praha 2 - Vinohrady, Šafaříkova 635/24, PSČ 12000

\<±Id tifikačnľ číslo: 257 55 277
Právni forma: Obecně prospěšná společnost
Druh obecně
prospěšných služeb:

organizace humanitární a rozvojové pomoci v zahraničí j v
tuzemsku
poskytování pomoci politicky, rasově a jinak pronásledovaným
osobám v zahraničí a v tuzemsku
poskytování pomoci mladým novinářům a nezávislému tisku v

__ . zahraniční a tuzemsku -poskytování pomoci lokálnfm samosprávám a dalším lokádním
organizacím
organizování pomoci menšinám v zahraniční i v tuzemsku
sociální poradenství
osvětová činnost
organizace seminářů a školení

, organizování kulturních a sportovních akcíposkytování sociálních služeb

. komunitní pIánovánI a organizovániorganizace vzdě|ávacÍcň a volnočasových aktivit dětí a mládeže
podpora a provozování pracovně-terapeutických a resocia|izačnľch dílen včetně
prodeje výrobků vyrobených v těchto dílnách v zahraničí i v tuzemsku
nakladatelská a vydavatelská činnost
poskytováni poradenství a pomoci v oblasti ochrany před diskriminací na základě
pohlaví, rasového nebo etnického původu, náboženství, vIry, světového názoru,
zdravotního postiženi, věku anebo sexuální orientace
působení v oblasti ochrany práv a opravněných zQjmů spotřebitelů
provozování multikulturnIho centra

_. _ vědecko-výzkumná činnost .. ,..__,
Doplňková činnost:

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1-3 živnostenského zákona
tvorba a distribuce audiovizuá|ních pořadů
reklamní činnost

_ _ zprostředkovatelská činnost v oblasti reklamypronájem nemovitostí, a nebytových prostor
hostinská činnost

Statutární orgán - ředitel:

Správni rada:

ŠIMON PÁNEK, dat. nar, 27. prosince 1967
Fričova 1631/15, Vinohrady, 120 00 Praha 2
Společnost navenek zastupuje a jejím jménem jedná ředitel.

Udäje platné ke dni: 16. ledna 2018 06:47 1/2
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předseda správní
rady:

KRISTINA TABERYOVÁ, dat. nar. 26. července 1951
Praha 1- Malá Strana, Míšeňská 67/10, PSČ 11800
Den vzniku funkce: 22. března 2010
Den vzniku členství: 2. dubna 2008

člen správní rady:
JAN PERGLER, dat. nar. 29. července 1969
Preslova 2213/5, Smíchov, 150 00 Praha 5
Den vzniku členství: 22. ledna 2009

člen správní rady:

Dozorčí rada:
člen dozorčí rady:

petr JANČÁREK, dat. nar. 23. srpna 1959
Praha 8 - Kobylisy, Nad Šutkou 983/22, PSČ 18200
Den vzniku členství: 22. března 2010

VÁCLAV MAZÁNEK, dat. nar. 19. října 1970
Praha 3, Krásova 2, PSČ 13000
Den vzniku členství: 2, dubna 2008

člen dozorčí rady: .
JAN URBAN, dat. nar. 27. března 1951
č.ev. 119, 270 23 Roztoky
Den vzniku členství: 22. ledna 2009

předseda dozorčí
rady:

Zakladatel:

Ostatní skutečnosti:

VLASTA LAJČAKOVÁ, dat. nar. 29. března 1947
Praha 4 - Michle, jivenská 3, PSČ 14000
Den vzniku funkce: 31. května 2011
Den vzniku členství: 22. března 2010

ČESKÁ TELEVIZE, lČ: 000 27 383
praha 4, Kavči hory, PSČ 14070
ing. JAROMÍR ŠTĚTINA, dat. nar. 6. dubna 1943
praha 4, k jezeru 482
ŠIMON PÁNEK, dat. nar. 27. prosince 1967
Fričova 1631/15, Vinohrady, 120 00 Praha 2

Na společnost přechází v souladu s § 35 odst. 3 zákona č.
227/1997 Sb. ke dni vzniku veškerý majetek, práva a závazky
Nadace při České televizi Člověk v tísni, se sídlem Kavčí Hory,
140 70 Praha 4, lČ: 61381411, která zaniká přeměnou na
společnost Člověk v tísni - společnost při České televizi,
o.p.s.

Údaje platné ke dni: 16. ledna 2018 06:47 nj°j



Veřejný rejstřík- výpisy platných " " "' Z;'\
ověřuji pod pořadovým číslem OR24/Buch/2018, že tato li?tina, která vµilda
převedením výstupu z informačního systému veřejné spravy z elektMeké .E ;ast \
podoby do podoby listinné, skládající se z 2 listů, se doslovně shQd""" " ' ";
s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronic "qy
podobě. '
ověřující osoba: BUCHTOVÁ JANA čá"'%

C» y

V Praze 2 dne 16.01. 2018 š' ,É
"84-

'°'""""""ĹT!:
Podle ověřovací knihy Úřadu M¢J Praha 2
poř. č. vidimace 1939/2018/Hu
tato úplná kopie obsahující 3 strany'
souhlasí doslovně s předloženou listinou,
z níž byla pořízena a tato listina je
prvopisem obsahujícím 3 strany.
Listina, z niž je vidimovaná listina pořízena,
neobsahuje viditelný zajišt'ovací prvek, jenž
je součástí obsahu právního významu této
listiny
V Praze 2 dne 23.2 2018
Ověřujici osoba. Hubalová Andrea

'(;:))

Podle ověřovacf knihy Úřadu MČ Praha 2
poř. č. vidimace 1124/GäN2018
tato úplná kopie obsahující 3 strany
souhlasí doslovně s předloženou listinou,
z niž byla pořízena a tato listina je
ověřenou vidimovanou listinou obsahujlcí
strany.
Listina, z nlž je vidimovaná listina pořízena
neobsahuje viditelný zajišt'ovacl prvek, jen
je součásti obsahu právního významu této
listiny.
V Praze 2 dne 19 3.
ověřujlci osoba udolf areis
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