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Závěr 
 

 

Občanská společnost se rozvíjí jakoby téměř navzdory naší politické sféře, která zatím neprokázala 
příliš mnoho vstřícnosti vůči občanské společnosti - myslím tím zejména tzv. pravicové vlády. 

Domnívám se, že i tak se od roku 1989 občanská společnost u nás rozvinula, je v nepoměrně lepším 
stavu, než v jakém byla před osmi devíti lety. Vzniklo obrovské množství občanských sdružení, 

charitativních zařízení, asociací, nadací. Stát jim ale často hází klacky pod nohy- například 
nekvalitními právními úpravami. 
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Role neziskových organizací je ve fungující společnosti nezastupitelná, neboť 

neziskové organizace zaujímají zvláštní pozici jakéhosi mezičlánku, který veřejné 

správě napomáhá komunikovat s občanem usilujícím o faktické prosazení svého 

názoru. V nevládních organizacích působí lidé, kteří se snaží skutečně s minimálním 

vlastním prospěchem přinášet řadě občanů či skupinám občanů  služby. Zde se 

právě nacházejí tak velmi potřebné potenciály, které jsou ve společnosti hledány. 

Neziskový sektor je velmi významný při procesu hledání komunikace mezi občany, 

veřejnou správou a politiky.  

 Členské země Evropské unie přešly na velmi výhodné víceleté programy 

rozpočtování z veřejných zdrojů, které garantují vyšší efektivitu využití prostředků. 

Právě pro neziskové organizace by takové programové financování bylo velkým 

přínosem. Závislost na jednoroční rozpočtu neumožňuje organizaci realizovat 

projekty, které by mohli být daleko cílenější a mít širší dopad. Nemá možnost vytvářet 

preventivní programy a záchranné systémy.  Víceleté financování  vytváří daleko 

lepší  prostor pro fungování  nevládních organizací.  

 V našich podmínkách cestou k dosažení vysoké efektivity v poskytování veřejných 

služeb je důsledné odstátnění. Změnou „nárokového“ financování na „výkonové“ 

dojde u životaschopných subjektů ke zvýšení  efektivity poskytování veřejných služeb 

a tím i nové alokaci zdrojů. 

 Neziskové organizace jsou hybnou silou společenských změn, a to nejen ve 

vztahu k vnitřnímu dění ve společnosti. Neziskové organizace upozorňují na taková 

riziková místa, která společnost nemůže či nechce vidět, a svou činností jim               

i předcházejí. 

 


