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Naše mise

„Kdekoli a kdykoli ve službě demokracii, lidským právům
a občanské společnosti.“

Aktivity jednotlivých členů

Asociace pro mezinárodní 
otázky

V roce 2016 se bude AMO ve svých transfor-
mačních projektech realizovaných s podporou 
MZV ČR a České rozvojové agentury znovu za
měřovat na dvě teritoria – Ukrajinu a Bělorus-
ko. V rámci ukrajinských projektů pokračuje 

projekt orientovaný na rozvoj alternativního 
vzdělávání ukrajinských učitelů. Čeká nás mj. 
série školení a soutěž k ústní historii, worksho-
py k multikulturní výchově v Kyjevě a studijní 
cesty do ČR představující inkluzi ve školství.

Od roku 2014 AMO spolupracuje na refor-
mě ukrajinského vzdělávacího systému. Jeden 
z našich projektů přímo podporuje veřejnou 

pedagogickou univerzitu v Kyjevské oblasti 
v rozšíření mezinárodní spolupráce o evropské 
programy a zavedení nového kurzu manage-
mentu ve vzdělávání. Další aktivity jsou realizo-
vány ve spolupráci s Masarykovou univerzitou.

Letos startujeme ve spolupráci s ukrajinskou 
organizací Stopfake nový projekt, který pove-
de k posílení povědomí o factcheckingu, tedy 
kontrole pravdivosti informací, jako prostředku 
boje proti ruské propagandě. Projektové akti-
vity jsou zaměřeny na mobilizaci mladých lidí 
a zkvalitnění obsahu regionálních médií na 
Ukrajině.

V Bělorusku pokračujeme novým projektem 
podporujícím mediální gramotnost bělorus-
kých učitelů středních a základních škol a zavá-
dění mediální výchovy na běloruských školách. 
Plánujeme organizovat nejen semináře na kon-
krétních školách, ale také řadu studijních cest 
pro běloruské pedagogy, přípravu elektronic-
kého distančního kurzu nebo vytvoření a pro-
školení několika redakčních týmů na školách 
věnujících se tvorbě mediálních sdělení.

Na konci loňského roku jsme pořádali mezi
národní konferenci připomínající dvouleté vý-
ročí ukrajinského Euromajdanu. Akce, jejímž 
hlavním smyslem bylo připomenutí ukrajinské 
otázky a bojů na východě země, se mimo jiné 
zúčastnili bývalý polský ministr zahraničních 
věcí Radoslav Sikorski, bývalý evropský komisař  

Společné aktivity

DEMAS zve na svůj stánek 
na NGO Marketu 

Těšíme se na viděnou na XVII. veletrhu nezis-
kovek NGO Market, který již tradičně pořádá 
členská organizace DEMAS Nadace Forum 
2000. Na našem stánku se budete moci sezná-
mit jak se společnou prací celé platformy, tak 
i s jednotlivými členskými organizacemi. NGO 
Market se letos uskuteční ve středu 27. dubna 
od 9 do 18 hodin ve Foru Karlín. Více informací 
naleznete zde.

Absolventi multikulturních workshopů v roce 2015

NGO Market 2013

http://www.amo.cz/rozvoj-alternativniho-vzdelavani-pro-ukrajinske-ucitele/
http://www.amo.cz/predavani-zkusenosti-se-skolskym-managementem-a-mezinarodni-spolupraci-phdpu/
http://www.amo.cz/predavani-zkusenosti-se-skolskym-managementem-a-mezinarodni-spolupraci-phdpu/
http://www.amo.cz/posileni-verejne-kontroly-v-ukrajinskych-regionech/
http://www.amo.cz/medialni-gramotnost-a-medialni-vychova-v-belorusku/
http://www.amo.cz/two-years-after-euromaidan/
http://www.amo.cz/two-years-after-euromaidan/
http://www.forum2000.cz/cz/
http://www.forum2000.cz/cz/
http://www.forum2000.cz/cz/projekty/ngomarket/2016/
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Štefan Füle či americký politolog Bruce Jackson. 
Veškeré výstupy jsou k nalezení zde.

AMO má od února 2016 nový web. Věříme, 
že se vám bude líbit a přihlásíte se také k odbě-
ru novinek. Neunikne vám tak například naše 
rozsáhlé pokrytí návštěvy čínského prezidenta 
v Praze. Dále nás můžete sledovat na Face-
booku, Twitteru nebo YouTube. 

Člověk v tísni

Skupina přátel lidských práv 
a demokracie 

V Poslanecké sněmovně se v lednu poprvé 
sešli poslanci z různých politických stran, aby 
vyjádřili společný zájem na posílení postavení 
lidských práv v zahraniční politice ČR. Na půdě 
Sněmovny tak vznikla neformální „Skupina přá-
tel lidských práv a demokracie“, která se bude 
pravidelně scházet a diskutovat své lidskoprávní 
iniciativy a společně hledat podporu pro jejich 
prosazování. Setkání skupiny se zúčastnili také 
zástupci nevládních organizací, které se dlou-
hodobě věnují ochraně lidských práv ve světě 
(Člověk v tísni, Amnesty International a Forum 
2000). Nevládní organizace budou podporovat 
aktivity poslanců a předávat jim své zkušenosti 
s lidskoprávními aktivitami.

Homo Homini

Homo Homini – lidskoprávní ocenění, kte-
ré každoročně uděluje Člověk v tísni – získala 
skupina jedenácti kubánských disidentů za 
svou vytrvalost, neohroženost a morální dů-

slednost v prosazování lidských práv na Kubě, 
kterým vědomě obětují své osobní svobody. 
„Cena byla udělena jedenácti bývalým politic-
kým vězňům, kteří i přes tlak režimu, aby emi-
grovali, zůstali na ostrově a pokračují v boji za 
větší svobodu kubánských občanů. Tito lidé pro 
nás symbolizují všechny kubánské disidenty, 
politické vězně a aktivisty, kteří se zasazují za 
demokratické reformy. Jim všem touto cestou 
patří naše podpora,“ říká Šimon Pánek, ředitel 
Člověka v tísni. Cena byla již tradičně udělena 
během slavnostního zahájení Mezinárodního 
festivalu dokumentárních filmů o lidských prá-
vech Jeden svět v Pražské křižovatce.

Více na webu ČvT: 
https://www.clovekvtisni.cz/cs/clanky/ho-
mohominiprevzalaza11kubanskychdis-
identumatkajednohozocenenychsamisvo-
bodne-cestovat-nemohou?src=112.

Videovzkaz oceněných z Kuby: 
https://www.youtube.com/watch?v=GAlVp
NVGLso.

Festival Jeden svět se věnoval migraci 
i neklidné Ukrajině

Osmnáctý ročník mezinárodního festivalu do-
kumentárních filmů o lidských právech Jeden 
svět se zaměřil na dvě hlavní témata, která pálí 
Evropu. Prostřednictvím dokumentárních filmů 
i debat představil velmi komplexně problém 
migrace – od útěku z válečné zóny, přes čeká-
ní na azyl až po integraci. V rámci programové 
kategorie „Neklidná Ukrajina“ festival ukázal 
současné dění na Ukrajině z ukrajinské i ruské 
strany konfliktu, očima vojáků, obyčejných lidí 

i pozůstalých. Početní festivaloví hosté z Ukra-
jiny se účastnili pofilmových diskuzí a panelo-
vé debaty zaměřené na dění v jejich zemi. Ve 
spolupráci s  Goethe institutem se navíc konala 
debata, jež se zaměřila na roli politicky angažo-
vaného umění v turbulentní době na Ukrajině.

Festival se v březnu konal v Praze a dál putu-
je do dalších 32 měst v České republice a Bru-
selu (18.–27. dubna). Viz http://www.jeden-
svet.cz/2016/.

Den pro Kubu

Vztahy mezi Kubou a USA se uvolňují. Co se ale 
změnilo pro samotné obyvatele ostrova? Pře-
devším tuto otázku si kladli organizátoři Dne 
pro Kubu, který se konal v pátek 18. března 
v Praze. Již tradiční akci zahájil v půl šesté od-
poledne průvod s bílými deštníky na připomín-
ku hnutí Dam v bílém. Z Křižovnického náměstí 
přešel přes Karlův most až do kostela sv. Tomá-
še, kde se konala bohoslužba a následně pa-
nelová diskuze s kubánskou aktivistkou Rosou 
Marií Payá, dcerou kubánského opozičního 
politika Oswalda Payá, který před čtyřmi lety 
zemřel za nevyjasněných okolností.

EUROPEUM

V tomto roce pokračovaly debaty z nového cyk-
lu Café Evropa, které Institut pro evropskou po-
litiku EUROPEUM pořádá společně se Zastou-
pením Evropské komise v ČR a Informační kan-
celáří Evropského parlamentu. Na debatách se 
představili například Tomáš Sedláček či Andor 
Šándor a mluvilo se o Brexitu, rebelii zemí Vise-
grádské čtyřky a tajných službách. Další debat-
ní podvečer věnovaný korupci proběhne opět 
v Evropském domě již 20. dubna. 

I letos se EUROPEUM umístilo mezi nejlep-
šími světovými thinktanky dle žebříčku Global 
Go To Think Tank Index Pennsylvánské univer-
zity. U příležitosti vyhlášení proběhla diskuze 
„Proč je důležité míti (v Česku) think-tanky“. 
Cílem diskuze bylo zdůraznit významnou roli 
thinktanků pro státní sféru a občanskou spo-
lečnost a především upozornit na jejich prová-
zanost s politickými stranami. 

V rámci projektu Building Bridges fran-
couzského Institut Français des relations in-
ternationales (IFRI) proběhla v březnu na půdě 
Ministerstva zahraničních věcí mezinárodní 
konference „Občané a jejich očekávání od EU: 
je nutná rekalibrace?“, na níž se zástupci před-
ních evropských nevládních organizací pokusili 
nalézt odpovědi na to, jaká je společná bu-
doucnost EU a jakou roli při ní budou hrát sami 
občané a jakou evropské instituce.

Konference Dva roky od Euromajdanu v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Zleva: Petr Luňák (NATO), 
Rebecca Harms (MEP), Bruce Jackson (US politolog), Jevhen Fedčenko (Stopfake)

http://www.amo.cz/two-years-after-euromaidan/s/clanky-publikace/
http://www.amo.cz
http://www.amo.cz/clanky-a-publikace/?filtr=region&filtrRegion=82
http://www.amo.cz/clanky-a-publikace/?filtr=region&filtrRegion=82
https://www.facebook.com/AMO.cz
https://www.facebook.com/AMO.cz
https://twitter.com/AMO_cz
https://www.youtube.com/user/AMOcz
https://www.clovekvtisni.cz/cs/clanky/homo-homini-prevzala-za-11-kubanskych-disidentu-matka-jednoho-z-ocenenych-sami-svobodne-cestovat-nemohou?src=112
https://www.clovekvtisni.cz/cs/clanky/homo-homini-prevzala-za-11-kubanskych-disidentu-matka-jednoho-z-ocenenych-sami-svobodne-cestovat-nemohou?src=112
https://www.clovekvtisni.cz/cs/clanky/homo-homini-prevzala-za-11-kubanskych-disidentu-matka-jednoho-z-ocenenych-sami-svobodne-cestovat-nemohou?src=112
https://www.clovekvtisni.cz/cs/clanky/homo-homini-prevzala-za-11-kubanskych-disidentu-matka-jednoho-z-ocenenych-sami-svobodne-cestovat-nemohou?src=112
https://www.youtube.com/watch?v=GAlVpNVGLso
https://www.youtube.com/watch?v=GAlVpNVGLso
http://www.jedensvet.cz/2016/
http://www.jedensvet.cz/2016/
http://www.cafe-evropa.cz


Zpravodaj DEMAS 1/2016Strana 3

EUROPEUM otevírá svou kancelář 
v Bruselu

K 1. dubnu zahájí činnost bruselská kancelář 
Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM. 
Otevření kanceláře motivovala snaha přiblížit 
se evropskému, a především unijnímu dění, 
mít možnost jej z bezprostřední blízkosti mo-
nitorovat a současně také formovat. Bruselská 
kancelář bude pořádat především akce zamě-
řené na prezentaci a debatu o českých a stře-
doevropských postojích k zásadním otázkám 
evropské politiky a připravovat Brussels Moni-
tor. EUROPEUM, jakožto první český thinktank 
působící v Bruselu, chce tímto krokem také 
podpořit hlas zemí z oblasti střední a východní 
Evropy a přinést novou perspektivu do debat 
probíhajících v srdci Evropské unie. Oficiální 
uvedení nové kanceláře proběhlo v Knihovně 
Václava Havla spolu s diskuzí „Aktivní a srozu-
mitelná evropská politika ČR“, na níž vystoupil 
také státní tajemník pro evropské záležitosti To-
máš Prouza a byly představeny Zuzana Picková, 
vedoucí bruselské kanceláře, a Tereza Novotná 
z Institutu evropských studií bruselské Univer-
sité Libre.

Publikace, výzkumné aktivity 
a konference

Z odborných textů, které EUROPEUM v prvním 
kvartálu vydalo, zmiňme policy paper Marka 
Stojiće „Rozšíření EU o země západního Bal-
kánu: Sejde z očí, sejde z mysli?“ a publikaci 
„Žádné velké změny, jen krok správným smě-
rem: Mogheriniové strukturální a personální 
reforma veřejné služby EU“ od Terezy Novotné 
– první z nové série Brussels Monitor, která má 
za cíl zvýšit povědomí o vnitřním fungování Ev-
ropské unie a o tom, jaký dopad má působení 
České republiky uvnitř struktur EU. Série bude 
publikována jednou měsíčně a představí vždy 
unikátní analýzu od jednoho z bruselských či 
pražských expertů na témata, která jsou zákla-
dem vztahů mezi ČR a EU. 

V rámci výzkumných aktivit věnujících se té-
matu národní identity v regionu střední Evro-
py – CEE Identity – vznikl projekt Strany, voliči 
a národní identita, který se soustředí na výzkum 
užívání témat spojených s národní identitou 
politickými stranami pomocí obsahové analýzy 
volebních programů a hledání skrytých sdělení 
v jejich textech. Jedním z výstupů výzkumu je 
interaktivní mapa znázorňující vliv těchto pozic  
na volební výsledky v jednotlivých regionech. 

V následujícím čtvrtletí proběhne také první 
ročník Prague European Summit, který se bude 
konat ve dnech 6.–8. června za účasti premiérů 
zemí V4 a pokusí se navázat na úspěšný pilotní 
ročník. EUROPEUM v červnu také uspořádá již 

devátý ročník soutěže pro středoškoláky Euro-
paSecura. Informace o všech aktivitách Institu-
tu pro evropskou politiku EUROPEUM najdete 
na webu www.europeum.org a na sociálních 
sítích.

Nadace Forum 2000

V Praze vzniklo Informační centrum 
pro demokracii a lidská práva v Číně

Společná iniciativa organizací Nadace Forum 
2000, Post Bellum, Amnesty International, Ná-
rodní Galerie, Lungta, Potala, MOST pro Tibet, 
Brontosauři v Himalájích, Češi Tibet podporují, 
Iniciativa pro evropské hodnoty, Initiatives for 
China, Campaing for Tibet a China Aid má za cíl 
podporovat otevřenou diskuzi o vnitropolitic-
ké situaci a stavu lidských práv v Čínské lidové 
republice a usnadnit české veřejnosti přístup 
k nezkresleným informacím.

„Je dobré, když ČR udržuje aktivní vztahy s ce-
lou řadou zemí na celém světě, ale je také dob-
ře, abychom si přitom uvědomovali, s kým jed-
náme,“ řekl Jakub Klepal, výkonný ředitel Na-
dace Forum 2000. Tiskové konference u příleži-
tosti zahájení činnosti centra se zúčastnili také 
bratr prezidenta Václava Havla Ivan M. Havel, 
bývalý místopředseda Vlády ČR a iniciátor hnu-
tí Češi Tibet podporují Martin Bursík, sinolog 
Ondřej Klimeš, ředitel Národní galerie Jiří Fajt 
a Mark Martin, ředitel české pobočky Amnesty 
International. 

Řečníci se shodli, že úspěšné sledování ekono-
mických zájmů země není a nesmí být v rozpo-

ru se sebevědomou a nezávislou zahraniční po-
litikou, včetně důrazu na dodržování lidských 
práv a demokratických hodnot.

Nejbližší připravované aktivity

 – Výstava o historii a současnosti Tibetu na 
Radnici Městské části Praha 3 

 – Výstava: Paul Nubiola: Plameny v tichu, 
Ostrava 

 – Veřejná diskuze: Olga Lomová: Stav lidských 
práv a perspektivy demokracie v Číně, 
26. dubna, Praha 

 – Výstava: Olivier Adam: Daughters of Budha, 
Národní Galerie Praha, září až listopad, akce 
v rámci konference Forum 2000

NGO Market se blíží!

Největší veletrh neziskových organizací se blíží. 
27. dubna 2016 bude program pro veřejnost 
otevřen od 11.00 do 18.00. „Letos se věnuje-
me tématu řízení neziskových organizací,“ říká 
Robin Hendrych, koordinátor NGO Marketu. 
„Vystavující organizace tak budou mít možnost 
předat si zkušenosti s nejlepší praxí v oblasti 
vedení projektů, fundraisingu nebo koordinace 
lidských zdrojů.“ 

Pro veřejnost je ale také připraven bohatý 
program. „Návštěvníci si budou moci vyzkoušet 
Exit roomy nebo se účastnit řady přednášek 
a workshopů,“ dodává Hendrych. 

Veletrhu se zúčastní více než 220 vystavují-
cích neziskových organizací ze všech oblastí zá-
jmu. Vstup na akci je již tradičně zdarma.

Foto: Jan Hromádko

http://www.ceeidentity.eu
http://www.praguesummit.eu
http://www.europasecura.cz
http://www.europasecura.cz
http://www.europeum.org
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Transitions

Transitions would like to highlight here three 
projects that closed at the end of 2015 that 
we are proud to have implemented with a few 
excellent local partners. For more information 
please click here.

HKBU – January 2016

Between 4 and 7 January 2016, TOL hosted 29 
students and 3 faculty members from the Hong 
Kong Baptist University for a study abroad visit. 
Called “Foreign Correspondent Training”, this 
was the eighth event of its kind.

During the course, the students received 
tricks of the trade from Soraya Sarhaddi Nel-
son, Berlin’s NPR News Station international 
and war correspondent. They also learned the 
basics of data journalism and data visualization 
from Czech expert Marcel Sulek. The course in-
cluded social and cultural activities in Prague, 
before the participants made their way to Par-
is. More here. 

CUHK – December 2015

For the fourth year running, TOL hosted 16 stu-
dents and two faculty members from the 
Chinese University of Hong Kong (CUHK) on 
a study abroad visit. The course took place be-
tween 11 and 21 December 2015, under the 
heading “PostCommunist Media and Society: 
Opportunities and Challenges”.

The intensive tenday training introduced 
students to the historical, political, and cul-
tural background of the Czech Republic and 
postcommunist Europe. More specifically, the 
students looked into the role of the media and 
communication industries, and ways to tackle 
new opportunities and challenges.

During their stay, the group met with prom-
inent media and marketing experts, and visited 
several media outlets, such as the Czech Radio, 
and the Respekt magazine, which is part of the 
Economia publishing house.

The CUHK students also spent a considera-
ble amount of their trip conducting interviews 
and gathering material for potential stories.

The intensive programme also included 
a Prague sightseeing tour, a visit to the Muse-
um of Communism, a concert at the National 
Theatre, and a guided tour of the Vaclav Havel 
Library. After leaving Prague, the group headed 

Vydání tohoto čísla bylo podpořeno z prostředků 
Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci 
Programu transformační spolupráce ČR.

to the beautiful city of Cesky Krumlov in south-
ern Bohemia, before making their way to Vi-
enna, where they spent several days exploring 
Austrian culture and history, before returning 
to Hong Kong. More here.

mailto:info%40demas.cz?subject=
http://www.demas.cz
http://eepurl.com/bUk5a1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1087017258016571.1073741841.706949046023396&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1084241974960766.1073741840.706949046023396&type=3

