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Bilaterální spolupráce

Norské fondy jsou unikátní mimo jiné svou podporou

bilaterální    spolupráce   mezi   subjekty  z  České republiky 

a Norska. Program Lidská práva nabízí prostor pro podporu

této spolupráce    v    oblasti    lidských práv,   inkluze Romů 

a domácího a genderově podmíněného násilí. 

www.norskefondy.cz/lidskaprava

@EHPaNF

Do řízení programu jsou zapojeni:  

Ministerstvo financí ČR, Úřad vlády ČR, Rada Evropy, Agentura

Evropské unie pro základní práva

Posilování kapacit a metodologická podpora v prevenci domácího 

a genderově podmíněného násilí

Více informací naleznete: 

fondyehpanorska

fondy EHP a Norska

czp@mfcr.cz

4. setkání platformy SYNERGY Network against Domestic and Gender-

based Violence

Týmy Mongaguá v Norsku



V rámci   této   oblasti   jsou   podporovány   projekty  vedoucí 

k aktivizaci a zplnomocňování Romů a zajištění účinné

podpory jejich integrace zejména pak na regionální úrovni.

Podpořen je také rozvoj systémů pro sběr, analýzu,

monitorování a vyhodnocování dat s cílem popsat situaci

Romů v České republice a zhodnotit jejich postavení. 

Vybrané projekty se soustředí nejen na rozšíření sítě

romských   poradců   a   tvorbu   romských platforem, ale také 

na aspekt vzdělávací, který povede k zamezení odchodu

romských žáků ze vzdělávání a posílí spolupráci mezi školou

a rodinou. 

Vybrané projekty   za  více než  180 mil. Kč  jsou realizovány 

v oblasti, která se zaměřuje na zvýšení kapacit a kompetencí

veřejných institucí (jako například Kanceláře veřejného

ochránce práv), soudců a soudního personálu v oblasti

ochrany lidských práv a zajištění přístupu ke spravedlnosti

menšinám, zranitelným a marginalizovaným skupinám

obyvatelstva. 

Dalším   cílem   je také   zvýšit  povědomí   a   informovanost 

o lidských právech mezi občany prostřednictvím různých

osvětových    aktivit   včetně  celostátní   kampaně zaměřené 

na boj proti nenávisti, předsudkům a stereotypům. 

K dalším podporovaným projektovým aktivitám patří

spolupráce mezi   vzdělávacími  a  akademickými institucemi 

a dalšími zúčastněnými subjekty (občanskou společností,

podniky atd.), jakož i zapojení studentů a mladých

výzkumných pracovníků do činností řadících se do oblasti

lidských práv. 

Podpora romské menšiny na území

městské části Praha 3

Přiležitosti v oblasti začleňování

Romů, lidských práv a domácího

a genderově podmíněného násilí

V období Norských fondů 2014 - 2021 podpoří program

Lidská     práva      8      předem       definovaných      projektů 

a prostřednictvím 8 otevřených výzev získá grant více než 40

projektů realizujících své aktivity v rámci 3 podporovaných

programových oblastí.  

Celkově bude v Programu rozděleno více než 500 mil. Kč.

Většina projektů bude realizována až do dubna 2024. 

Oblasti podpory

Inkluze  Romů  a  posilování jejich postavení 

Zvýšení   podpory   a  kompetence  v oblasti

lidských práv

Posílení   kapacity   systému   pro   prevenci 

a boj proti domácímu a genderově

podmíněnému násilí

ROSALIN Centrum komplexní krizové pomoci obětem domácího 

a genderově podmíněného násilí 

Centrum Romů a Sintů 

v Praze

Zlepšení prevence domácího a genderově podmíněného

násilí a pomoc a ochrana jeho obětem  patří mezi cíle této

programové oblasti.  

V rámci podpořených projektů jsou například zřizována

centra pro oběti domácího a genderově podmíněného násilí

a/nebo jsou ve vztahu k obětem zaváděna různá inovační

opatření ze strany poskytovatelů specializovaných služeb.  

Prostřednictvím otevřených výzev získají podporu také

projekty   zaměřené    na   realizaci     osvětových    kampaní 

o vybraných tématech domácího a genderově podmíněného

násili, práci s násilnými osobami či budování kapacit

organizací   působících  v  oblasti pomoci  obětem domácího 

a genderově podmíněného násilí s cílem zefektivnit

mezioborouvou spolupráci a koordinaci služeb v této oblasti

především na regionální úrovni.    


