i\{gr. Jn:í DIENSTBIER

nrinislr pro lidská prár,a.
Io\né pii]ežitosti a legislativu

V Praze dne 2í, &mence 2(lI1
K č.i,: B8,10/2014-oLP

Vlťená paní přcd§edLTDě,
děkrrjj Yanr za \,áš donis 7. dne 11. čeNna
2014, ve kteléB se podrobně ZamÝšlíte
nrd -la'ni dol"čni polit,kou růli re.r",rr *ri"to,|.
o.gu.i)u;,;' " ""

V mr.ohem male ./ceJa nenoc\) bt.é orar d-, \a\.,dol
Z;""dám r laclr pro po,§-ov61
dotac' ze sta'niho ro,,pociu Ce.(e íepubl,ky
I;;|a|;; ;"lr j"i",T
Ll\ďedlrimi
olgány státní správ,v, ktcré ve znění zloku:Ot()
""i"')..lmIozhodování
piines\ pevne';eá;;';r"
o dotacích a jejich uvolňování. ministerst\
a

,r"tťr"Jil;i;;" J;;. o)i'.r'ňio ,ooraerIn.

Aniž byci chtěl oprálr}ěnost \-ašrcir rjfuad zpoch}
bňovat. je potreba zd,wazrnl, že
tento stav má celou iadu i zcela ohjelcirriich
p"či"; k;;-'.;i.]-,!iitoou t"gi.tutiuou,
pracnos|l pro.e.ů. kleri-]i i\ou
"",d."Éo.kyo,*,
"r;Lni n1;11ru. i,.".u"al, .-j"l
do,u.i
přllonl pali: k procesunl rej.lozileišln.
V,,d) ť ho!oiinl;-li ;:,:r,';"i;.
polilicc
wči
nestátrum ]1eziskovim organizacim. hovořime
re
14
lesortťl,
několika desítkek jejich odború a o celkové
"'a"""-'oi*'
..*a"tut.orro,ti
t"i.. J'-rj"řu1#i,u.
pravdou, že současnÝ sta\. neni dobi.ý,
.;"
''.oruou

pokud jde o jeho iešeni. jsem
orlhodlán plosadjt moá]ost vícejetého
financo\,ání
vybraných neslátních neziskoť,ch' organizaci
a .'"u"á.- lrá i. or.oioir'.i
Rady vlády pro nestátni oeziskóvé o.e;ic.
''uoo or"o."ou
behem
no,el}. Zásad
rládr pro poskyovliní dotací ze .taŇlo,,-rportu
n.rO*o.i*
organizacíln ústřednimi orgány šátní splavy,
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kromé toho se Rada vládr or
loncepc: oo]i ikr] .tc ; , ;.;",,;.;.;,;
po]oviny příštíhoroku, Prob]enatjka u."]n"ho
u

rJ':i;J:
;"]li:l J"fiH:.:.i:ilí[:
;ijj,:,
;;
"ň]řffi;';#;";áúí
nestátních

neziskor,ýclr organizací bude v réto koncepci
také iešena,

Pokud jde o dotačníprogramy lta ochralu lidských práv Vámi uvedených cíloťch
skupin, směřují k tomuto cíli, i když nepřímo, itrohé dotačníprogramy, kte.é stát
prosťednictvím svých orgánů adminishuje. Nesouh]asim úplně s VašíntlTze m, že tato
oblast není dotačně zajištěna, např. pokud jde o dotace na sociiihí služby, zdravotně
postižené,sociální začleňováni apod. Navíc je třeba zdůraznit, že dotačnípolitika je
především v kompetenci lesortních n]inistlů, takže měnit, upmvovat a raciona]izovat ji je
možnéjen ve spolupráci a po dohodě s nimi, Chci Vás, vlťená paní piedsedkyně, úji§tit, že
o to se Rada vlády plo nestátní neziskové organizace dloulrodobě, ať již pod minulým
vedením dvou ministru práce a sociáních věcí, nebo aktixilně pod mjm, síažilaa snažit bude.
S pozdravem

da Rady

pro

vážená pani
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