Společná tisková zpráva

Projekty aktivních občanů získaly podporu za více než 1,5 milionu Kč
Praha, 12. června 2014 Celkem 1 587 200 Kč rozdělila Nadace Karla Janečka ve spolupráci s Fondem
Otakara Motejla neziskovým organizacím a jednotlivcům, kteří ve své komunitě vyvolávají zájem o
věci veřejné, zvyšují povědomí občanů o fungování státní správy a samosprávy a přispívají ke
vzájemné občanské spolupráci. Z bezmála stovky žádostí podaných do grantové výzvy Aktivní občan
vybrala odborná komise 12 vítězných projektů.
Grant získal například Institut EuroSchola z Valašského Meziříčí s neotřelým nápadem na městskou
hru Zapoj se, která zábavnou formou vtáhne občany do řešení problémů ve městě. Podpořen byl
taktéž projekt sdružení Písecký svět, které uspořádá veřejné besedy o aktuálních problémech s
vedením města a bude vydávat občanský zpravodaj. Organizace Brodem UB z Uherského Brodu zase
vytvoří vzdělávací videa o korupci, pravomocích zastupitelů či městské policie a ukáže studentům 20
místních škol, jaká jsou jejich práva a jak je využít. Centrum pro podporu občanů se před letošními
komunálními volbami zaměří na územní plánování v Praze a propojí občanské skupiny, které se tímto
tématem zabývají v jednotlivých městských částech. Díky podpoře se bude rozvíjet i webová a
mobilní aplikace Lepší místo, díky níž mohou občané snadno nahlásit rozbité lavičky, přechody a jiné
nedostatky ve své obci místním úředníkům a ti se postarají o nápravu.
„Věříme, že podpořené projekty pomohou zlepšit společenské klima a budou motivovat další občany,
aby se aktivně zapojili do zlepšování svého okolí,“ říká Jiří Knitl, manažer Fondu Otakara Motejla.
Seznam všech podpořených projektů najdete http://www.nadacekj.cz/cs-CZ/grantove-vyzvy.
Nadace Karla Janečka byla založena v lednu 2014. Jejím posláním je podpora rozvoje aktivní občanské společnosti, podpora
vzdělávání a podpora fungování státu.
Fond Otakara Motejla přispívá k přeměně veřejné správy na efektivní a transparentní službu občanům. Financuje významné
nevládní organizace (např. Transparency International, Frank Bold či Oživení) i malé lokální občanské iniciativy. Mezi jeho
nejvýznamnější aktivity patří prosazování otevřených dat na radnicích a vznik platformy online nástrojů pro občany na
www.nasstat.cz. Fond Otakara Motejla založila a spravuje Nadace Open Society Fund Praha a přispívají do něj soukromí
dárci a firmy.
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