
LIDSKÁ  PRÁVA
 

Programová oblast:  Lidská práva – vnitrostátní implementace, Inkluze Romů a posilování 
                                                 jejich postavení, Domácí a genderově podmíněné násilí 
Alokace programu: 22 352 941 EUR

 Ministerstvo financí ČRZprostředkovatel programu: 
 www.norskefondy/lidskapravaKontaktní údaje: 

 Mezinárodní partnerská organizace: Rada Evropy (Council of Europe – CoE)
Agentura Evropské unie pro základní práva (European Union Agency for Fundamental Rights - FRA)

Popis programu: Obecným cílem programu je zlepšit situaci v oblasti lidských práv (včetně oblasti 
domácího a genderově podmíněného násilí) a bojovat proti diskriminaci a extremismu v České republice. 
Program bude podporovat implementaci lidskoprávních standardů v České republice. Bude také přímo 
zaměřen na podporu ohrožených skupin s vysokým rizikem diskriminace a sociálního vyloučení, jako jsou 
například Romové. Program se bude dále cílit na oběti a svědky domácího a genderově podmíněného násilí, 
zvláště pak na děti a zranitelné skupiny, včetně migrantů, migrantek a romských žen. Dále bude program 
řešit také nové formy genderově podmíněného násilí, jako je online obtěžování a šikana nebo stalking. 
Program se zaměří na boj proti všem formám diskriminace a vyloučení a na posílení kapacit příslušných 
vnitrostátních institucí zabývajících se výše uvedenými otázkami.

Programová oblast: Inkluze Romů a posilování jejich postavení
Tato programová oblast bude podporovat rozvoj systémů pro sběr, analýzu, monitorování a vyhodnocování 
dat s cílem popsat situaci Romů v České republice a zhodnotit jejich postavení ve srovnání s většinovou 
společností. Cílem programové oblasti je rovněž posilovat postavení Romů a jejich angažování se na místní 
úrovni a zvýšit povědomí o historii Romů. Za tímto účelem bude v programové oblasti podporováno 
vytváření romských platforem na místní a regionální úrovni, budování kapacit romských poradců a bude 
vybudováno a zpuštěno nové Centrum Romů a Sintů v Praze. V neposlední řadě se programová oblast 
zaměří na vzdělávání, kde bude podporovat jak zapojení romských dětí do mainstreamových 
volnočasových aktivit, tak poskytování mimoškolního vzdělávání pro romské děti spolu s posilováním 
spolupráce mezi školou a rodinou.

Grantová podpora bude poskytnuta projektům vybraným prostřednictvím 2 otevřených výzev 
k předkládání žádostí o grant a 2 předem definovaným projektům.

Programová oblasti: Lidská práva – vnitrostátní implementace
Tato programová oblast si klade za cíl zvýšit kapacity a kompetence veřejných institucí (zejména Kanceláře 
veřejného ochránce práv), soudců a soudního personálu v oblasti ochrany lidských práv a zajistit přístup ke 
spravedlnosti menšinám, zranitelným a marginalizovaným skupinám obyvatelstva.



Dalším cílem je také zvýšit povědomí a informovanost o lidských právech mezi občany prostřednictvím 
celostátní kampaně zaměřené na boji proti nenávisti, předsudkům a stereotypům. Dále bude také posilovat 
znalosti právnické veřejnosti o mezinárodních lidskoprávních závazcích České republiky, a to 
prostřednictvím vytvoření nového webového portálu a elektronického manuálu kompatibility.

Programová oblast si rovněž klade za cíl prostřednictvím podpory vědy a výzkumu zvýšit povědomí, odborné 
znalosti a podpořit vzdělávání týkající se nových témat a výzev v oblasti lidských práv, na které upozorňují 
mezinárodní lidskoprávní organizace.

Granty na projekty budou poskytnuty prostřednictvím malého grantového schématu a současně budou 
podpořeny 4 předem definované projekty.

Programová oblast: Domácí a genderově podmíněné násilí
Tato programová oblast se zaměřuje jednak na zvýšení ochrany obětí domácího a genderově podmíněného 
násilí prostřednictvím podpory specializovaných služeb, budováním kapacit intervenčních center, které jsou 
pověřeny koordinací interdisciplinární spolupráce, a prostřednictvím podpory organizací pracujících 
s pachateli domácího a genderově podmíněného násilí, včetně zvyšování dostupnosti těchto služeb.
Program bude současně podporovat prevenci domácího a genderově podmíněného násilí prostřednictvím 
osvětových kampaní. Tyto kampaně budou zaměřeny na odstraňování genderových stereotypů jako 
hlavních příčin domácího a genderově podmíněného. 
Prevence domácího a genderově podmíněného násilí bude dále podpořena zvyšováním kapacit veřejné 
správy v oblasti (i) boje proti domácímu a genderově podmíněnému násilí v souladu se standardy tzv. 
Istanbulské úmluvy; (ii) potírání nově vznikajících forem genderově podmíněného násilí; (iii) prevence 
sexuálníhonásilí mezi mládeží a (iv) práce s dětmi jako svědky domácího násilí a s pachateli intimního 
a partnerského násilí. V neposlední řadě bude cílem podporovat analytické a výzkumné aktivity v oblasti 
domácího a genderově podmíněného násilí s cílem podpořit porozumění tohoto komplexního problému 
včetně jeho dopadů na společnost.

Podpora bude poskytnuta projektům vybraným prostřednictvím malého grantového schématu a 3 předem 
definovaným projektům.

Plánovaný harmonogram:  
ź Zahajovací konference programu: 13. března 2019
ź Vyhlášení otevřených výzev – 4. čtvrtletí 2019 až 3. čtvrtletí 2020
ź Zahájení realizace předem definovaných projektů: září 2019
ź Vyhlášení výzev z malého grantového schématu: 2. čtvrtletí 2020 

Oprávnění žadatelé:  Specifičtí oprávnění žadatelé pro každou otevřenou výzvu / Malé grantové schéma 
(nestátní neziskové organizace, obce s rozšířenou působností, kraje, zřizovatelé škol, instituce veřejné 
správy, akademický sektor atd.).

Bilaterální spolupráce: Podporu získají nejrůznější předem definované bilaterální iniciativy. Ve 4. čtvrtletí 
2019 se v Praze uskuteční 4. setkání platformy SYNERGY k prevenci domácího a genderově 
podmíněného násilí a k ochraně jeho obětí sdružující zástupce donorských a přijímajících zemí a relevantní 
odborníky. 
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