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Naše mise

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

Vážené dámy, vážení pánové,

právě jste otevřeli v pořadí tře� výroční zprávu 
DEMAS – Asociace pro podporu demokracie 
a lidských práv. Tato zpráva mapuje ak�vity 
realizované pla�ormou a jejím Sekretariátem 
v roce 2011.

Téměř exponenciálně rostoucí počet ak�vit, 
ale především jejich kvalita, potvrzuje význam 
DEMAS pro lidskoprávní část neziskového sek-
toru. Během pouhých pár let se díky úsilí ak�v-
ních členských organizací a své exeku�vy stala 
akceschopnou pla�ormou, považovanou doma 
i v zahraničí za ukázkový příklad spolupráce 
ins�tucí, jež spojuje obdobný cíl. Kromě samo-
zřejmého posilování kapacit a zjednodušeného 
přístupu členských organizací k relevantním 
informacím, hájí v poslední době Asociace čím 
dál ak�vněji své zájmy vůči legisla�vním a exe-
ku�vním aktérům, jakými jsou Ministerstvo 
zahraničních věcí či Evropská komise. DEMAS 
se také pro tyto ins�tuce stal jednou z hlavních 
adres, která poskytuje odborné konzultace a vy-
jadřuje názor českých neziskových organizací, 
působících ve stejné oblas�. Členové DEMAS se 
takto zapojují do širšího procesu tvarování lid-
skoprávní a demokra�cké agendy, nejen v České 
republice, ale také v rámci evropských ins�tucí.

O tom, že se naše pla�orma stává vzorem 
„dobré spolupráce“, svědčí například její inten-
zivní podílení se na vzniku a poté poskytnu� 
sídla Sekretariátu EU – Russia Civil Society Fo-
rum. Kontakty s členy DEMAS byly inspirací pro 
vznik obdobné asociace v Kazachstánu. Ne vždy 
hmatatelné výsledky předávání zkušenos�, 
které Sekretariát a členové Asociace poskytují 
partnerům v zájmových regionech, získávají 
takto jasně viditelnou podobu.

Nelze také opomenout důležitou úlohu 
DEMAS, jakou plní při připomínání důležitos� 
podpory demokracie, a to nejen širší veřejnos�, 
ale také českým poli�kům a úředníkům. Svými 
advokačními a veřejnými ak�vitami upozorňuje 
naše Asociace na důsledky (ne)podporování de-
mokra�ckých hodnot v evropském sousedství; 
prostřednictvím zapojování se do veřejných 
konzultací se také snaží poukázat na možnos� 
racionálnějšího využi� veřejných zdrojů věno-
vaných na tyto účely.

Na závěr bychom rády poděkovaly všem do-
norům, partnerům a ak�vním členům Asociace, 
bez kterých by naše činnost nebyla úspěšná.

Maria Staszkiewicz, předsedkyně správní rady
Sabina Dvořáková, výkonná ředitelka

Aktivity ve třetím roce působení

Činnost v průběhu roku 2011 byla soustředěna 
do tří hlavních celků: posílení kapacit členských 
organizací (capacity building), navazování no-
vých a udržování stávajících kontaktů (networ-
king) a prosazování podpory demokracie a lid-
ských práv (advocacy). Geograficky se ak�vity 
zaměřovaly na post-sovětský prostor, a to ze-
jména na Rusko, západní Balkán a země Východ-
ního partnerství, a nově i na Kazachstán, Kyr-
gyzstán a Egypt. Ani Česká republika nezůstala 
stranou, avšak ak�vity zde realizované byly 
spjaty převážně s advokačním úsilím a nutnos� 
neustále vyzývat k podpoře demokracie, lid-
ských práv a občanské společnos�.

Ak�vity byly realizovány komplexně na zá-
kladě předem daných kritérií, na nichž se plat-
forma při svých pravidelných setkáních shodla. 
Rozšíření okruhů témat umožnila spolupráce 
s novými posilami Sekretariátu DEMAS na po-
zicích police officerky a projektové manažerky, 
rovněž odborníci z řad členských organizací 
se nebývale čile zapojovali do projektů svými 
exper�zami. Právě unikátní odbornost jednot-
livých členských organizací umožnila v rámci 
společných projektů celé pla�ormy realizovat 
řadu ak�vit, které by jinak zůstaly izolovány. Cí-
lené propojování specifického know-how vede 
k unikátním projektovým možnostem, jaké se 
dají realizovat pouze na půdě asociací.

Od 1. dubna 2011 se členská základna 
rozrostla o dvě organizace, které měly v uply-
nulém roce „zkušební“ statut pozorovatele. 
Přije�m Centra pro komunitní práci střední 
Morava a Otevřené společnos� vzrostl počet 
členů pla�ormy na třináct.

Organizační změnu s sebou přineslo zasedá-
ní Valné hromady DEMAS, které se uskutečnilo 
12. září 2011. Předmětem jednání byla nejen 
průběžná evaluace dosavadní činnos� pla�or-

my v roce 2011, ale i doplňující volby do správní 
rady. Za odstoupivší Kateřinu Hlouškovou a Ka-
teřinu Špácovou byli zvoleni Ondřej Kru�lek 
z CDK a Jeff Lovi� z PASOS na následující schůzi 
Správní rady. Rovněž došlo k volbě nové před-
sedkyně. Nové složení správní rady bylo násle-
dující: Vladimír Bartovic, Jakub Klepal, Ondřej 
Kru�lek, Jeff Lovi�, Maria Staszkiewicz (před-
sedkyně), Marek Svoboda (místopředseda).

Konference, semináře 
a přednášky

Nejdůležitější a zároveň nejnáročnější akcí 
na tomto poli bylo březnové ustanovení 
EU–Russia Civil Society Fora, na němž se aso-
ciace DEMAS významnou měrou podílela. Ve 
dnech 28. a 29. března 2011 se v Praze sešlo 
téměř šedesát zástupců neziskových organizací 
a občanských inicia�v z EU a Ruska a společ-
ně založili Evropsko-ruské fórum občanské 
společnos�. Cílem nově vzniklé pla�ormy je 
podpora spolupráce, hájení společných zájmů 
a ovlivňování dialogu mezi EU a Ruskem. Kon-
ferenci konanou na Ministerstvu zahraničních 
věcí ČR v Černínském paláci zahájil ministr 
Karel Schwarzenberg spolu s tehdejší před-
sedkyní podvýboru pro lidská práva Evropské-
ho parlamentu Heidi Hautalou a poradcem 
prezidenta Ruské federace a předsedou rady 
pro občanskou společnost a lidská práva Mi-
chailem Fedotovem.

Účastníci založili čtyři tema�cké pracovní 
skupiny, které mají iden�fikovat společná té-
mata, implementovat projekty, vypracovávat 
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Hlasování o přije� charty. Foto: Irena Perničková/
Jan Šafář, www.livephotography.net.

http://eu-russia-csf.org/home/general-assemblies/032011-prague-founding-meeting.html
http://www.livephotography.net
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pozice ke sdíleným tématům: 1) lidská práva 
a právní stát; 2) ochrana životního prostředí; 
3) sociální věci a občanská par�cipace a 4) de-
mokra�cké struktury a procesy. Fórum zvolilo 
na dvouleté funkční období nový Organizační 
výbor, kde z české strany Člověka v �sni a DE-
MAS zastupuje Ros�slav Valvoda. Člověk v �sni 
a DEMAS také z české strany ustavující konfe-
renci fóra organizovaly.

Vznik EU – Russia Civil Society Fora byl pod-
pořen Nadací otevřené společnos� (OSF) a Mi-
nisterstvem zahraničních věcí ČR. 

Další podobnou akcí byl expertní seminář 
How Can Central European Civil Society Assist 
the Egyp�an Transi�on?, který jako reakci na 
„Arabské jaro“ uspořádal Sekretariát DEMAS 
spolu se svými členskými organizacemi Ins�tu-
tem pro evropskou poli�ku EUROPEUM a Na-
dací Forum 2000. Setkání, jehož účelem bylo 
prodiskutování současného stavu egyptské ob-
čanské společnos� a relevance středoevropské 
transformační zkušenos� pro Egypt, se v Praze 
uskutečnilo 6. června 2011.

Seminář byl zaměřen primárně na egyptský 
nevládní sektor a sestával ze tří čás�: Tématem 
první bylo zjištění současné situace v Egyptě 
z hlediska občanské společnos� a především 
potřeb tře�ho sektoru. V této čás� představili 
egyptš� účastníci své vnímání nastalé situace, 
stejně jako své představy o charakteru a rozsa-
hu spolupráce. Další část se zaměřila na zma-
pování celkových transformačních zkušenos� 
zemí Visegrádu a z toho plynoucí nabídky asis-
tence při přechodu k demokracii. Poslední část 
se věnovala konkre�zaci představ v podobě 
společných projektů, postojů a možnos�, jak 
egyptským demokra�začním snahám napomo-
ci. O českou a středoevropskou transformační 
zkušenost projevili egyptš� partneři velký zá-
jem. Výstupem ze semináře byl briefing note. 
Podpora semináře ze zdrojů MZV ČR umožnila 
pružnou reakci českých NNO na poptávku 
asistenční pomoci s demokra�zací občanské 
společnos� v Egyptě v exponované době. 

V rámci výroční konference Fora 2000, která 
se v roce 2011 soustředila na roli demokracie 
a právního státu, se DEMAS podílel na organi-
zaci a zajištění dvou expertních debat: První 
s tématem balkánských zemí a (ne)úspěšnos� 
evropské kondicionality v tomto regionu zorga-
nizoval DEMAS ve spolupráci s Ins�tutem pro 
evropskou poli�ku EUROPEUM. Druhá debata 
se nesla v duchu běloruského obchodování se 
svobodou představitelů opozice a partnerem 
byla členská organizace Člověk v �sni. Na de-
batu s názvem Právní stát na západním Balká-
ně: úspěch či selhání kondicionality EU? byly 
pozvány představitelky předních balkánských 
think-tanků: Sandra Bencic, ředitelka Centre 
for Peace Studies z chorvatského Záhřebu; Tija 

Memisevic, ředitelka European Research Cen-
ter ze Sarajeva v Bosně a Hercegovině, a Jelena 
Milic, ředitelka Center for Euro-Atlan�c Studies 
ze srbského Bělehradu. Debata byla moderová-
na Davidem Králem z Ins�tutu pro evropskou 
poli�ku, EUROPEUM. Témata diskuse se odví-
jela od současné situace na západním Balkáně. 
Patřilo mezi ně například úspěšné absolvování 
přístupových rozhovorů EU s Chorvatskem, 
situace v Makedonii (FYROM), která – ač kandi-
dátskou zemí – dosud neotevřela jedinou kapi-
tolu, Srbsko a jeho doporučení Bruselem k ob-
držení statusu kandidátské země EU. Anomálie 
systému Bosny a Hercegoviny s jeho implikace-
mi pro řadové občany byly rovněž diskutovány. 
Debata byla velmi živá a dotazy z publika po-
ukazovaly na zájem o tuto problema�ku.

Hlavními mluvčími panelu s názvem Be-
larus: Traiding Human Rights for Economic 
Support? byli Ales Michalevic, poli�k a bývalý 
kandidát na prezidenta; Tatsiana Reviaka, bě-
loruská lidskoprávní ak�vistka a Alexander Lu-
kashuk, ředitel běloruského vysílání Radia svo-
bodná Evropa. Moderátorkou diskuse byla Lída 
Vacková z organizace Člověk v �sni. Debata se 
zaměřila především na souvislos� dopadu eko-
nomické krize na Bělorusko s rohodnu�m bě-
loruského autoritářského prezidenta propus�t 
poli�cké vězně za příslib ekonomické pomoci. 
Panelisté tyto nekalé prak�ky a „obchod s lid-
mi“ odsoudili jako nepřijatelné. Diskutována 
byla nejen role EU, ale i Ruska, které tvoří spolu 
s Běloruskem a Kazachstánem celní unii. Násle-
dovaly četné dotazy z publika o stavu občanské 
společnos� po prosincových povolebních re-
presích, stejně jako dotazy, zda tyto událos� 
nepovedou ke sjednocení opozice a otevřené 
konfrontaci s režimem.

Ve spolupráci s Asociací pro mezinárodní 
otázky, Zastoupením evropské komise v České 
republice, Informační kanceláří Evropského 
parlamentu a Ústavem mezinárodních vztahů 

uspořádal Sekretariát DEMAS v pátek 21. říj-
na diskusi na téma rozšíření EU. Úvodní slovo 
zaznělo od komisaře pro rozšíření a evropskou 
poli�ku sousedství Štefana Füleho. Mezi další-
mi panelisty byli Libor Rouček, místopředseda 
Evropského parlamentu, Frane Krnic, velvysla-
nec Chorvatska, Maja Mitrovic, velvyslankyně 
Srbska, Ivana Hlavsová z Ministerstva zahranič-
ních věcí ČR, Maria Staszkiewicz, předsedkyně 
správní rady DEMAS a ředitelka Asociace pro 
mezinárodní otázky, a Ivan Voleš z Hospodář-
ské komory České republiky. Hlavní příspěvek 
zazněl od komisaře Štefana Füleho, který 
shrnul poli�ku sousedství, její nové nastavení, 
pokroky jednotlivých kandidátských zemí a do-
poručení Evropské komise k dalšímu postupu. 
Zmínil také důležitost roku 2010 pro země 
západního Balkánu, a to v souvislos� s po-
kroky Chorvatska, které vysílá pozi�vní signál 
v rámci celého regionu. Další panelisté krátce 
uvedli svůj odborný vhled do problema�ky. 
Předsedkyně správní rady DEMAS a ředitelka 
AMO Maria Staszkiewicz zhodno�la nový ba-
líček poli�ky rozšíření z pohledu lidských práv, 
demokracie a podpory občanské společnos�. 
V této souvislos� také připomněla český non-
-paper z února 2011 prosazující vznik nástroje 
pro přenos transformačních zkušenos�. Po 
úvodních příspěvcích následovala debata.

Belarus: Traiding Human Rights for Economic Support? Panelisté diskuse při debatě 
(zleva: Ales Michalevic, Lída Vacková, Tatsiana Reviaka a Alexander Lukashuk).

Maria Staszkiewicz prezentuje poli�ku sousedství 
z lidskoprávního a demokra�začního pohledu.

http://www.demas.cz/novinky/3567-mezinarodni-workshop-tykajici-se-soucasne-situace-v-egypte
http://www.demas.cz/novinky/3567-mezinarodni-workshop-tykajici-se-soucasne-situace-v-egypte
http://www.demas.cz/novinky/3612-briefing-note-how-can-central-european-civil-society-assist-the-egyptian-transition?aid=3641
http://www.forum2000.cz/cz/projekty/konference-forum-2000/2011/
http://www.forum2000.cz/cz/projekty/konference-forum-2000/2011/
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Prohlášení a stanoviska

V září se DEMAS spolu se svými členskými 
organizacemi připojil k výzvě reagující na pro-
blema�ku bezvízové Evropy, a stal se tak sou-
čás� Visa-free Coali�on. Koalice si kladla za cíl 
oslovit představitele států Evropské unie a zemí 
Východního partnerství před jejich společným 
setkáním koncem září na summitu ve Varšavě. 
Koalice chtěla �mto apelem představitelům 
států připomenout jejich příslib umožnit bez-
vízový styk mezi zeměmi EU a zeměmi Východ-
ního partnerství, a to ihned jakmile budou od-
straněny technické překážky. Plné znění apelu 
je k přečtení zde.

Další stanovisko pla�ormy DEMAS se vzta-
hovalo k návrhům budoucího víceletého fi-
nančního rámce. V dokumentu, který byl určen 
Ministerstvu zahraničních věcí ČR a bruselským 
strukturám, zejména pak Evropské službě vněj-
ší akce, byl kladen důraz na důležitost a kom-
plexnost transformační spolupráce, stejně jako 
priori�zaci finančních nástrojů vnější pomoci 
EU. Plné znění prohlášení najdete zde.

Projekty

V průběhu roku 2011 bylo realizováno celkem 
sedm grantových projektů, z toho pět jich bylo 
započato i ukončeno během tohoto roku a dva 
projekty přecházely do následujícího roku. 
Společné projekty byly koordinovány Sekre-
tariátem DEMAS s �m, že se na nich odborně 
setkávaly jak pracovníci jednotlivých členských 
organizací, tak i Sekretariátu. Témata a ak�vity 
projektů byly vždy generovány v souladu s cel-
kovým zaměřením pla�ormy. Projekty, jež mají 
teritoriální zaměření, byly zpravidla řešeny od-
borníky na danou oblast, kteří jsou v rámci plat-
formy rozděleni do čtyř regulérních pracovních 
skupin (EU-Brusel, Rusko, Východní partnerství, 
západní Balkán) a jedné ad hoc pracovní sku-
piny (Blízký východ a severní Afrika). O většině 
svých projektových ak�vit DEMAS po celý rok 
průběžně informoval na svých webových strán-
kách a ve Zpravodaji, který byl v roce 2011 
publikován celkem čtyřikrát. 

Jako již tradičně realizoval Sekretariát 
projekt zaměřený na posilování kapacit celé 
pla�ormy podporovaný z prostředků MZV ČR – 
Programu transformační spolupráce. Ze stejné-
ho zdroje byly podpořeny i teritoriálně zaměře-
né projekty, a to na Egypt a Východní partner-
ství. Další projekty s geografickým fokusem za-
cílené na Kazachstán a Rusko byly financovány 
ze zdrojů Nadace otevřené společnos� (Open 
Society Fund), na Gruzii ze zdrojů Mezinárod-
ního visegrádského fondu. Advokační úsilí vůči 
zemím post-sovětského prostoru bylo podpo-

řeno z prostředků Na�onal Endowment for 
Democracy (NED).

Největší objem finančních prostředků na je-
den projekt plynul z MZV ČR v rámci projektu, 
jehož cílem bylo zajištění fungování pla�ormy 
DEMAS a podpora rozvoje jejích členských or-
ganizací, a projektu ze zdrojů NED. Cíle a ak�-
vity obou projektů byly kompa�bilní a prolínaly 
se. Jednotlivé ak�vity pak byly rozděleny do tří 
oblas�: budování kapacit, advokační ak�vity 
a networking. Pod hlavičkou „budování kapa-
cit“ proběhly tři semináře pro členské organi-
zace DEMAS zaměřené na bezpečnost práce na 
internetu, ma�ci logického rámce a její využi� 
při psaní projektových žádos�, a posílení advo-
kačních a komunikačních schopnos� a doved-
nos� NNO vůči strukturám EU. Směrem nave-
nek DEMAS jako celek posiloval kapacity NNO 
v prioritních zemích české zahraniční poli�ky, 
ale i v Kazachstánu a Kyrgyzstánu.

Kategorie prosazování podpory demokracie 
a lidských práv byla na ak�vity velmi bohatá 
a docházelo k jejímu naplňování na národní 
i nadnárodní úrovni. Tato kategorie byla vzhle-
dem k velkému množství subjektů, na které je 
advokační činnost zaměřena, rozdělena do více 
podčás�: Mezi ak�vitami zaměřenými na veřej-
nost nechyběl přednáškový kurs na Fakultě hu-
manitních studií Univerzity Karlovy v Praze s ná-
zvem Úvod do problema�ky demokracie a lid-
ských práv, který absolvovalo na třicet poslu-
chačů, či prezentace na NGO Marketu (viz níže). 

Dále byly zorganizovány schůzky se zákono-
dárci působícími v klíčových parlamentních vý-
borech. Setkání s členy Parlamentu ČR ze všech 
demokra�ckých stran, tedy ODS, ČSSD, TOP 09, 
VV a KDU-ČSL, se uskutečnila povětšinou ve 
druhém polole�. Kromě představení práce 
pla�ormy jim byla nabídnuta i odborná exper�-
za v rámci relevantních témat. Někteří poslanci 
a senátoři již DEMAS s poptávkou konkrétní 
analýzy kontaktovali. DEMAS dále vypracoval 
stanoviska k finančním nástrojům vnější pomo-
ci a k budoucnos� transformační spolupráce 
v těchto finančních nástrojích. V lidskoprávní ob-
las� se DEMAS zasadil o odmítnu� kandidatury 
Venezuely do Rady pro lidská práva. Nejvíce ak-
�vit bylo směřováno na úroveň EU (bruselská 
pracovní skupina) a do tře�ch zemí (teritoriální 
pracovní skupiny). Pokud jde o jednotlivá mi-
nisterstva, z povahy věci DEMAS nejvíce spo-
lupracoval s Ministerstvem zahraničních věcí, 
ale i s Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Pro advokační úsilí i navazování nových 
kontaktů DEMAS čile využívá i své ak�vní člen-
ství v Human Rights and Democracy Network 
(HRDN), což je neformální uskupení NNO věnu-
jících se advokačním ak�vitám vůči evropským 
strukturám. DEMAS se například zapojil do 
debaty o budoucí evropsko-unijní koncepci lid-

ských práv a prostřednictvím HRDN obeslal 
svým doporučením a stanoviskem evropskou 
diplomacii (ESVA). Hlavním posláním byla opět 
univerzalita lidských práv a nedělitelnost demo-
kracie a lidských práv. 

Pla�orma DEMAS se jako celek profilovala 
v celé řadě zajímavých akcí, za všechny zde 
zmiňme ak�vní členství ve fórech občanské 
společnos� spolupracujících se zeměmi Vý-
chodního partnerství a Ruskem: Jako oficiální 
doprovodná akce polského předsednictví bylo 
v Poznani na konci listopadu zorganizováno 
pravidelné výroční zasedání Eastern Partner-
ship Civil Society Forum (EaP CSF), jehož cílem 
bylo prodiskutovat relevantní témata jako na-
příklad další směřování občanské společnos� 
v zemích Východního partnerství, transformač-
ní poli�ka či evropská integrace. V rámci Fóra 
byla zvolena nová výkonná rada, v jejímž rámci 
svůj post obhájil i Jeff Lovi�, výkonný ředitel 
PASOS a člen Správní rady DEMAS. Členské 
organizace DEMAS, včetně Sekretariátu, byly 
ak�vní zejména během jednání pracovních 
skupin i během doprovodných akcí. Na Fórum 
Východního partnerství plynule navázalo EU 
– Russia Civil Society Forum, které se uskuteč-
nilo 1 a 2. prosince ve Varšavě. Ačkoli se jed-
nalo teprve o druhé oficiální setkání zástupců 
evropských a ruských NNO, Fórum prokázalo 
svou životaschopnost a především pracovitost. 
Podobně jako je tomu v případě EaP CSF, je 
i EU – Russia CSF organizováno do čtyř pracov-
ních skupin, které představily své vize v odbor-
ných esejích. Obě fóra reflektovala poli�ckou 
situaci ve svých regionech; odsouzení Alese 
Bialiatského a parlamentní volby v Rusku.

Pokud jde o teritoriálně zaměřené projekty, 
zajímavý a do značné míry průkopnický byl pro-
jekt Strengthening Civil Society Development 
through Czech and Kazakh NGO coopera�on 
zaměřený na navazování kontaktů s kazašský-
mi NNO, během něhož proběhly reciproční 
návštěvy pracovníků do ČR a Kazachstánu. 
Pražská návštěva kazašských NNO byla zamě-
řena především na komunikaci v rámci tře�ho 
sektoru a práci s veřejnos�. Z tohoto důvodu 
též proběhla návštěva NGO Marketu, který je 

Plenární zasedání. Foto: Irena Perničková/Jan 
Šafář, www.livephotography.net.

http://visa-free-europe.eu/
http://www.demas.cz/novinky/3892-demas-a-jeho-clenske-organizace-se-pripojily-k-apelu-o-bezvizove-evrope?aid=3893&pid=3892&sa=1
http://www.demas.cz/novinky/4522-demas-vydal-stanovisko-k-v-celet-mu-finan-n-mu-r-mci-eu
http://www.demas.cz
http://www.demas.cz
http://www.demas.cz/novinky/3452-predasky-na-fhs-uvod-do-problematiky-demokracie-a-lidskych-prav
http://www.demas.cz/novinky/3452-predasky-na-fhs-uvod-do-problematiky-demokracie-a-lidskych-prav
http://hrdn.eu/
http://hrdn.eu/
http://www.eap-csf.eu/
http://www.eap-csf.eu/
http://www.eap-csf.eu/en/news-events/news/eap-civil-society-forum-elects-new-steering-committee/
http://www.eap-csf.eu/en/working-groups/our-work-in-progress/
http://www.eap-csf.eu/en/working-groups/our-work-in-progress/
http://www.eu-russia-csf.org/
http://www.eu-russia-csf.org/
http://eu-russia-csf.org/home/warsaw-meeting-1-2-december.html?L=0
http://eu-russia-csf.org/home/working-groups.html?L=0
http://eu-russia-csf.org/home/working-groups.html?L=0
http://eu-russia-csf.org/home/warsaw-meeting-1-2-december/policy-papers.html?L=0
http://eu-russia-csf.org/home/warsaw-meeting-1-2-december/policy-papers.html?L=0
http://www.eap-csf.eu/en/news-events/news/statement-of-the-eap-civil-society-forum-on-the-sentencing-of-ales-bialiatski-in-belarus/
http://www.eap-csf.eu/en/news-events/news/statement-of-the-eap-civil-society-forum-on-the-sentencing-of-ales-bialiatski-in-belarus/
http://eu-russia-csf.org/newsdetail/article/198.html?L=0&cHash=8fb926a369302b8335eb805328579f62
http://www.forum2000.cz/cz/projekty/ngomarket/2011/
http://www.livephotography.net/
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Naše mise

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

zářným příkladem, kterak NNO spolupracují 
s širokou veřejnos�. Návštěva pracovníků DE-
MAS se zaměřila na NNO a donory v Almaty 
a následně v Šymkentu, kde jsou NNO nejak-
�vnější. Během cesty bylo realizováno několik 
workshopů, jejichž cílem bylo sdílení zkušenos-
� a příprava společných projektů. Projekt byl 
podpořen Nadací OSF z prostředků programu 
East East Beyond Borders. Článek o česko-ka-
zašském projektu naleznete zde.

Další dva projekty se věnovaly zemím Vý-
chodního partnerství. První s názvem Podpora 
ak�vit pla�ormy DEMAS v zemích Východního 
partnerství, financovaný ze zdrojů MZV ČR, byl 
zaměřen analy�cky a tema�cky korespondoval 
s problema�kou kontaktů mezi lidmi, jíž se 
zabývá čtvrtá pracovní skupina Východoevrop-
ského fóra (EaP CSF). Druhý projekt Sharing V4 
Experience of the EU Integra�on: Technical As-
sistance in the Areas of Legisla�on Reform and 
Coopera�on with Non-Governmental Organi-
za�ons, financovaný ze zdrojů Mezinárodního 
višegrádského fondu, byl naopak ryze prak�cký 
a věnoval se posilování kapacit gruzínských 
NNO. Na tomto projektu DEMAS spolupra-
coval s Nadací Pon�s (Slovensko), Educa�on 
for Democracy Founda�on (Polsko), DemNet 
(Maďarsko) a CIVITAS Gerogica (Gruzie). Odbor-
níci z jednotlivých členských organizací zpro-
středkovali během několika seminářů pracovní-
kům gruzínských NNO a místní správy informa-
ce o využívání nových médií při práci ve tře�m 
sektoru, integraci do EU, právu pro NNO, pro-
jektovém a finančním managementu atd. Další 
informace viz.

Poslední teritoriálně zaměřený projekt pod 
�tulem Předávání transformačních zkušenos� 
v Egyptě byl podrobněji zmíněn již výše.

Všechny ak�vity zde představené (zejména 
networking) v sobě nesou příslib možných bu-

doucích společných projektů. Řada ak�vit má 
dvojí dimenzi, nekonají se pouze za účelem net-
workingu, ale často mají i advokační přesah.

Financování

Jak již bylo uvedeno v sekci Projekty, asociace 
DEMAS obdržela za rok 2011 celkem sedm 
grantových projektů, z čehož pět jich bylo za-
počato i ukončeno během tohoto roku a dva 
projekty přecházely do následujícího roku. 
Zdroje financování (v českých korunách) a je-
jich rozložení bylo následující: Ministerstvo 
zahraničních věcí České republiky (MZV ČR) – 
konkrétně z Programu transformační spoluprá-
ce (LPTP), Na�onal Endowment for Democracy 
(NED), Open Society Fund (OSF) a Mezinárodní 
višegrádský fond (IVF).

MZV ČR: 1 155 �s.
OSF: 627 �s.
IVF: 217 �s.
NED: 405 �s.

Všechny výdaje byly neinves�čního charakteru, 
rozděleny dle rozpočtových schémat jednot-
livých dotačních �tulů ponejvíce mezi osobní 

a cestovní náklady, pomoc cílovým skupinám, 
služby a režijní náklady.

Spotřebované nákupy celkem: 39 �s.
Spotřeba materiálu: 39 �s.
Služby celkem: 1 622 �s.
Cestovné: 325 �s.
Náklady na reprezentaci: 16 �s.
Ostatní služby: 1 218 �s.
Osobní náklady celkem: 63 �s.
Mzdové náklady: 62 �s.
Ostatní náklady celkem: 16 �s.
Ostatní pokuty a penále: 1 �s.
Kurzové ztráty: 2 �s.
Jiné ostatní náklady: 14 �s
Poskytnuté příspěvky celkem: 748 �s.

Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem: 7 �s.
Tržby z prodeje služeb: 7 �s.
Ostatní výnosy celkem: 47 �s.
Kurzové zisky: 8 �s.
Jiné ostatní výnosy: 39 �s.
Přijaté příspěvky celkem: 75 �s.
Přijaté příspěvky: 10 �s.
Přijaté členské příspěvky: 65 �s.
Provozní dotace celkem: 2 404 �s.

Výnosy celkem: 2532 �s.
Hospodářský výsledek před i po zdanění 44 �s.

Výkonná ředitelka: 
Sabina Dvořáková

Členské organizace DEMAS: 
Agora Central Europe
Ano pro Evropu
Asociace pro mezinárodní otázky
Centrum pro komunitní práci
Centrum pro studium demokracie a kultury
Člověk v �sni 
EUROPEUM
Nadace Forum 2000
Občanské Bělorusko
Otevřená společnost
PASOS
Respekt ins�tut
Transi�ons
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Tiráž
Činnost DEMAS je určována nezávisle 
a výhradně členskými organizacemi, 
nevyjadřuje žádné poli�cké či ideologické 
postoje nebo zájmy jakékoli ins�tuce.
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Správní rada: 
Vladimír Bartovic, Jakub Klepal, 
Ondřej Kru�lek, Jeff Lovi�, 
Maria Staszkiewicz (předsedkyně),
Marek Svoboda (místopředseda)

Představitelky kazašských NNO, zástupci DEMAS 
a Nadace Forum 2000 a senátor Petr Bratský na 
letošním NGO Marketu.
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