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Výroční zpráva za rok 2014
Naše mise

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

Výroční zpráva za rok 2014
Vážené dámy, vážení pánové,
opět po roce se k vám dostává výroční zpráva Asociace pro podporu demokracie a lidských
práv DEMAS. Tentokrát je to v pořadí již šestý
přehled vykonané práce za uplynulý rok, který
je sestaven do několika přehledných kapitol.
Rok 2014 byl z pohledu Sekretariátu platformy, který se až doposud se svými členskými organizacemi věnoval z velké části implementaci
transformačních projektů ve třetích zemích, ale
i v členských organizacích samotných, poměrně
zlomový, jelikož se těžiště společné asociační
práce posunulo na domácí půdu. Celý uplynulý
rok byl ve znamení advokačních aktivit vůči českým i zahraničním subjektům, v největší míře
pak vůči Ministerstvu zahraničních věcí České
republiky. Ostatně, celý rok 2014 se zde projednávala nová koncepce české zahraniční politiky,
s níž přišla nová vláda a která má zcela zásadní
vliv na pojetí transformační politiky ČR vůči třetím zemím. Podpora demokracie, lidských práv
a občanské společnosti tak v roce 2014 procházela řadou přerodů, které dozajista budou pokračovat i do dalšího roku.
Nezbývá než si přát, aby debata byla vždy
konstruktivní a snažila se dosáhnout těch nejlepších možných výsledků.
Jakub Klepal, předseda správní rady
Sabina Malcová, výkonná ředitelka

Fungování platformy
v sedmém roce
O výhodách sdružování do asociací bylo v našich výročních zprávách napsáno již mnohé.
Z asociační práce těží jak jednotlivé členské
organizace při své vlastní práci, tak i při té společné směřující navenek. Zejména pokud jde
o advokační práci s partnery zvenčí, je přínos
asociací naprosto nesporný.
V roce 2014 sdružovala asociace DEMAS
deset řádných členů a tři členy s pozorovatelským statusem. Ke dvěma organizacím se stálým pozorovatelským statusem se v září přidal
CEELI Institute, který svými aktivitami naprosto
koresponduje s činností členských organizací
DEMAS.

V průběhu roku 2014 se členské organizace
sešly na dvou společných schůzích, při nichž
byly diskutovány aktivity v rámci jednotlivých
projektů (viz níže) a společné advokační postupy. Průsečíkem informací a koordinátorem společných aktivit je z povahy věci Sekretariát. Na
zdárný průběh společné práce dohlížela nově
zvolená správní rada v následujícím složení:
Jakub Klepal (předseda), Pavel Pšeja, Rostislav
Valvoda a Vlaďka Votavová (místopředsedkyně). Volba správní rady se uskutečnila v rámci
Valné hromady 10. září.
Práce platformy byla i nadále rozdělena do
čtyř pracovních skupin pokrývajících Východní
partnerství, Rusko, Západní Balkán a EU. V reakci na dramatický vývoj událostí na Ukrajině se
konalo několik koordinačních schůzek pracovní
skupiny Východní partnerství, na níž se členské
organizace působící na Ukrajině dohodly na postupu při realizaci vlastních projektů. Tato pracovní skupina rovněž poskytla řadu informací
Ministerstvu zahraničních věcí a Senátu.
Stejně jako v uplynulých letech pokračovalo
členství DEMAS v Human Rights and Democracy Network (HRDN) a EU-Russia Civil Society
Forum (EU-RU CSF), jejichž prostřednictvím se
DEMAS podílel na podpoře občanské společnosti na mezinárodní úrovni (viz níže).

Stánek DEMAS na NGO Marketu

of Civil Society Actors’ Engagement in Different
Aspects of EU-Russia Relations, která si klade
za cíl zmapovat témata pro výzkum a společné
projekty a dále má pomoci donorům při tvorbě
programových zaměření.

Konference, semináře
a přednášky
Dne 25. dubna se DEMAS zúčastnil veletrhu neziskovek NGO Market, který se opět uskutečnil
v Národní technické knihovně v Praze a představil návštěvníkům 204 neziskových organizací
z celé České republiky i zahraničí. Policy officerka DEMAS a zástupci jednotlivých členských
organizací, kteří se na stánku DEMAS vystřídali, prezentovali práci platformy i jednotlivých
členů. Se zájemci z řad laické, ale i odborné
veřejnosti, pohovořili o nutnosti podpory
lidských práv a demokracie ve třetích zemích.
Interní seminář mající za cíl nalezení témat
pro společnou práci think-tanků z EU, Ruska
a zemí Východního partnerství uspořádal Sekretariát DEMAS 27. května. Konkrétní výstupy
ze semináře je možno najít ve studii Potential

Seminář Potential of Civil Society Actors’ Engagement in Different Aspects of EU-Russia Relations

U příležitosti konference Forum 2000 Nespokojená demokracie: Čtvrt století od železné
opony a Tchien-an-menu, která se konala od
12. do 15. října, uspořádala platforma DEMAS
hned dvě debaty, jejichž přínos spočíval nejenom v představování relevantních témat širší
veřejnosti, ale především v otevřeném dialogu se stakeholdery. První debata Lidská práva
v české transformační a rozvojové spolupráci:
výzvy a příležitosti byla realizována ve spolupráci se sesterskou platformou FoRS 14. října
dopoledne v Era světě v Praze a diskutovali na
ní Petr Drulák (MZV ČR), Šimon Pánek (Člověk
v tísni), Ondřej Horký-Hlucháň (ÚMV), Sabina
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Ve druhém pololetí proběhla i řada seminářů pro kolegy z NNO z Ázerbájdžánu a Barmy,
kteří byli v ČR na capacity building pobytech
v rámci projektů Člověka v tísni. Sabina Malcová vedla školení na téma Membership based
organizations.

Advokační aktivity
Panel Lidská práva v české transformační
a rozvojové spolupráci: výzvy a příležitosti

Malcová (DEMAS) a Tomáš Bílý (NaZemi). Moderace se zhostil Vladimír Bartovic (EUROPEUM/
/DEMAS). Summary z debaty si můžete přečíst
zde.
Druhá debata Role lidských práv v české zahraniční politice z pohledu politických stran se konala tentýž den odpoledne v Evropském domě.
Z českých politických špiček přišli na dané téma
pohovořit Libor Rouček (ČSSD), Karel Schwarzenberg (TOP 09), Pavel Svoboda (KDU-ČSL)
a Alexandr Vondra (ODS). Debatu, která se stala nejnavštěvovanější doprovodnou akcí Fora,
moderovala Vlaďka Votavová (AMO/DEMAS).
Se závěry z debaty se můžete seznámit zde.

V průběhu roku se ukázalo, jak je důležité věnovat se společným advokačním aktivitám,
a to ať už směrem k MZV ČR či strukturám EU,
tak i směrem k širší veřejnosti. Za uplynulý
rok realizoval Sekretariát a zástupci členských
organizací řadu důležitých setkání se zástupci
ministerstev, Parlamentu ČR, ambasád, donorů
a politických stran. Cílem schůzek byla výměna
informací o české zahraniční politice a podpoře
lidských práv a demokracie ve světě. Z důvodu
přípravy nové Koncepce české zahraniční politiky a Koncepce politiky podpory lidských práv
a transformační politiky proběhl největší počet
schůzek na půdě MZV, kde též řada členů DEMAS působí v externích poradních pracovních
skupinách.

Prohlášení a stanoviska

Panel Role lidských práv v české zahraniční politice
z pohledu politických stran

Podzim byl rovněž ve znamení nového semestru na Fakultě sociálních studií Masarykovy
univerzity v Brně, kde se DEMAS opět podílel
na obsahovém i personálním zajištění kurzu
Česká republika a transformační spolupráce,
který přinesl deset přednášek na téma podpory demokratizace a lidských práv ve třetích
zemích ze strany České republiky. Do kurzu se
zapsalo a závěrečný zápočet skládalo na sedm
desítek posluchačů.
Dne 2. prosince proběhlo školení pro členy
DEMAS s Petrem Krčmářem, šéfredaktorem
serveru root.cz, s názvem Bezpečně na internetu. Školení bylo zaměřeno na bezpečné používání internetu a nových médií pro pracovníky
NNO, při jejichž práci z důvodu citlivosti tématu
hrozí odposlechy či hackerské útoky. Školení se
zaměřilo rovněž na tato témata: šifrování, zabezpečení elektronické pošty, odposlechy, sledování, bezpečnostní zásady apod.

V průběhu roku 2014 se DEMAS a jeho členské organizace podepsal hned pod několik prohlášení, přičemž některá z nich inicioval sám,
k podpisu dalších byl přizván. Dne 10. února to
byl Otevřený dopis prezidentu Miloši Zemanovi
týkající se návštěvy uzbeckého prezidenta Karimova a 2. dubna Otevřený dopis týkající se
návštěvy ázerbájdžánského prezidenta Alijeva,
který byl do Prahy opět pozván prezidentem Zemanem. Počátkem léta, konkrétně 12. června,
se DEMAS připojil k podpoře maďarských NNO,
které se staly terčem tamní vlády (prostřednictvím maďarského NKÚ) kvůli přijímání dotací z mezinárodních fondů (především Norské
fondy). Dále se DEMAS připojil ke společným
stanoviskům adresovaným Evropské komisi,
a to ke Stanovisku k dvouletému výročí strategického rámce EU pro oblast lidských práv
a dále např. ke Stanovisku k víceletému plánu
European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR) na období 2014–2020,
které se věnovalo jak programovým otázkám
Instrumentu, tak i jeho financování.
Platforma i nadále vydávala svůj Zpravodaj,
který v monitorovaném období vyšel čtyřikrát.
Zpravodaj je jedním z nástrojů, jehož prostřednictvím DEMAS komunikuje s okolním světem.
Všechna čísla jsou k dispozici na pravidelně aktualizovaných stránkách www.demas.cz v sekci
Novinky.

Projekty
Projekt Assisting Civil Society in Russia, financovaný ze zdrojů National Endowment for
Democracy (NED), byl zaměřen na posilování
kapacit EU-Russia Civil Society Fora a nalezení
témat pro společnou práci think-tanků z EU,
Ruska a zemí Východního partnerství. Projekt
trval již od roku 2013, kdy se především soustředil na podporu EU-Russia Civil Society Fora,
jehož Sekretariát DEMAS hostil. V roce 2014 se
zaměřil na hledání průsečíků témat pro výzkum
a společné projekty think-tanků a dále na pomoc donorům při tvorbě programových zaměření souvisejících s prací think-tanků v Rusku
a zemích Východního partnerství. Projekt vyvrcholil na konci května organizací semináře (viz
výše) a sepsáním studie Potential of Civil So
ciety Actors’ Engagement in Different Aspects
of EU-Russia Relations.
V průběhu prvního pololetí se Sekretariát
a členské organizace DEMAS podílely na implementaci projektu Visegrad-Balkan Public
Policy Fund: Young Researchers Programme
financovaném Mezinárodním visegrádským
fondem (IVF). Projekt ukončený k 30. dubnu
byl zaměřen na podporu mladých profesionálů
ze západního Balkánu. Hned na samém počátku roku vykonala stáž v členských organizacích
mladá žurnalistka z Makedonie. Při své práci se
zaměřila především na elektronická média a investigativní žurnalistiku.
Program transformační spolupráce MZV ČR
podpořil projekt zaměřený především na posilování kapacit Sekretariátu DEMAS a všech třinácti členských organizací, dále pak na networking, sdílení informací a informování laické
i odborné veřejnosti o problematice české
transformační politiky. Důležitým prvkem projektu byl dialog s MZV ČR, zejména pokud jde
o koncepci lidskoprávní agendy.
V průběhu druhého pololetí se čl. org. DEMAS podílely v podobě dodání e-learningových
materiálů na projektu Connecting the Dots: An
E-learning Platform for Greater Civic Activism
and Networking in Azerbaijan, Georgia and
Moldova, jehož hlavním řešitelem je čl. organizace Transitions a který je hrazen z prostředků
UNDEF, NED a IVF. Projekt je zaměřen na tvorbu online studijních materiálů určených zejména pro novináře.

Financování
Jak již bylo uvedeno v sekci Projekty, asociace
DEMAS realizovala za rok 2014 celkem čtyři
grantové projekty, jejichž finanční skladba byla
následující:
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MZV ČR: 600 tis.
IVF: 140 tis.
NED: 219 tis.
UNDEF: 0 tis.
Všechny výdaje byly neinvestičního charakteru,
rozděleny dle rozpočtových schémat jednotlivých dotačních titulů ponejvíce mezi osobní
a cestovní náklady, pomoc cílovým skupinám,
služby a režijní náklady.
Spotřebované nákupy celkem: 8 tis.
Spotřeba materiálu: 8 tis.
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Tiráž
Činnost DEMAS je určována nezávisle
a výhradně členskými organizacemi,
nevyjadřuje žádné politické či ideologické
postoje nebo zájmy jakékoli instituce.
DEMAS
Asociace pro podporu
demokracie a lidských práv
Pohořelec 6
118 00 Praha 1

Služby celkem: 411 tis.
Cestovné: 44 tis.
Náklady na reprezentaci: 3 tis.
Ostatní služby: 364 tis.

info@demas.cz / www.demas.cz
IČO: 75156539 / DIČ: CZ75156539

Osobní náklady celkem: 397 tis.
Mzdové náklady: 308 tis.
Zákonné sociální pojištění: 88 tis.
Zákonné sociální náklady: 1 tis.

Správní rada:
Jakub Klepal (předseda)
Pavel Pšeja
Rostislav Valvoda
Vlaďka Votavová (místopředsedkyně)

Ostatní náklady celkem: 25 tis.
(Hlavní činnost 4 tis.,
hospodářská činnost 21 tis.)
Jiné ostatní náklady: 4 tis.
Poskytnuté příspěvky celkem: 158 tis.
Náklady celkem: 1 000 tis.
(Hlavní činnost 979 tis.,
hospodářská činnost 21 tis.)
Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem: 66 tis.
Tržby z prodeje služeb: 66 tis.
Přijaté příspěvky celkem: 19 tis.
Přijaté příspěvky: -39 tis.
Přijaté členské příspěvky: 58 tis.
Provozní dotace celkem: 959 tis.
Výnosy celkem: 1 062 tis.
(Hlavní činnost 1 044 tis.,
hospodářská činnost 18 tis.)
Hospodářský výsledek před i po zdanění: 62 tis.
(Hlavní činnost 65 tis.,
hospodářská činnost -3 tis.)

Sekretariát:
Sabina Malcová (výkonná ředitelka)
Maryna Puzdrová (projektová manažerka /
    policy officerka)
Marlene Breier (projektová koordinátorka)
Aleksandra Gindina (asistentka)
Členské organizace DEMAS:
Agora Central Europe
Amnesty International
Arcidiecézní charita Praha
Asociace pro mezinárodní otázky (AMO)
Centrum pro komunitní práci (CpKP)
Centrum pro studium demokracie a kultury
Člověk v tísni
EUROPEUM
Nadace Forum 2000
Občanské Bělorusko
PASOS
Transitions

Pozorovatelé:
Arcidiecézní charita Praha
Amnesty International
CEELI-Institute
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