ENCON - Enhancing CSOs Contribution to Evidence-Based
Policy Making for Vulnerable Groups
Ekonomicko-správní fakulta MU je do projektu zapojena v rámci bělorusko-polsko-československého partnerství s CASE Bialorus - Centrum Analiz Spoleczno-Ekonomicznych Bialorus,
CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Ekonomickým ústavem Slovenské akadémie
vied a International Educational Non-Governmental Organization “ACT”. Partneři projektu i
zainteresované organizace občanské společnosti (dále CSOs) zastávají názor, že politika vůči
ohroženým skupinám obyvatel je v post-sovětských zemích nákladná a neefektivní, Bělorusko
nevyjímaje. Jedním z důvodů je absence průkaznosti v tvorbě a implementaci sociální politiky, což
je důsledkem podcenění nutnosti vyhodnocování dopadů politiky ze strany veřejných orgánů a
nedostatečné kapacity CSOs k provádění monitoringu a vyhodnocení státní politiky nebo vlastních
projektů. Výsledky politiky zůstávají nevýrazné, ať už v oblasti náhradní péče o děti a jejího
financování, nákladnosti vězeňského systému a výskytu recidivy odsouzených, nebo přístupu
mladých lidí se zdravotním postižením ke vzdělání, zdravotní/sociální péči, dalším veřejným
službám a zaměstnání.
Hlavním cílem projektu je zvýšit příspěvek CSOs k tvorbě průkazné politiky cílené na ohrožené
skupiny obyvatel. Specifické cíle jsou stanoveny následovně:
- posílit kapacitu běloruských CSOs k posouzení potřeb ohrožených skupin, tvorbě,
monitoringu a hodnocení projektů, programů a politik, které jsou na ně zacíleny,
- prosadit posílení vztahů mezi CSOs zabývajícími se tvorbou průkazné politiky, obhajobou
práv a poskytováním služeb vybraným ohroženým skupinám.
Záměrem je posílení občanské společnosti v Bělorusku, zejména prostřednictvím: 1) posílení
kapacity CSOs přispívat k politickému dialogu a vymezení odpovědnosti na místní a celostátní
úrovni; 2) metodické podpory CSOs a zpracování případových studií pro potřeby účinné
argumentace pro zlepšení přístupu k ohroženým skupinám obyvatel a zvýšení kvality
poskytovaných služeb; 3) prosazování nových trendů v oblasti poskytování sociálních služeb, s
cílem zapojit větší počet a pestřejší skladbu CSOs vymezených běloruským zákonem o poskytování
sociálních služeb.
Cílovou skupinou jsou vybrané běloruské CSOs zapojené do podpory ohrožených skupin (přímý
účastník projektových aktivit). Nepřímo, v rovině komunikace a účasti na akcích, budou zapojeny i
ostatní CSOs a místní veřejné orgány činné v poskytování veřejných služeb ohroženým skupinám
obyvatel. Koncovými příjemci jsou rodiny v ohrožení, zdravotně postižení mladiství a vězni.
Mezi výstupy projektu jsou plánovány analytické zprávy, vědecké publikace, CBA analýzy,
metodické materiály, workshop pro běloruské CSOs v Minsku.
Období realizace: 1. 2. 2017 – 30. 4. 2018

