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Naše mise

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

Vážené dámy, vážení pánové,

již po sedmé máme to potěšení předložit Vám 
výroční zprávu Asociace pro podporu demokra-
cie a lidských práv DEMAS.

V roce 2015 se platforma věnovala přede-
vším advokační činnosti v podobě připomínko-
vání relevantních dokumentů, setkávání s před-
staviteli politických stran i státních institucí či 
veřejných debat, jejichž cílem bylo přiblížit širší 
veřejnosti problematiku mezinárodní podpory 
demokracie a lidských práv, transformační poli-
tiky a souvisejících témat. Tato činnost byla pod-
pořena i vydáním několika společných stanovi-
sek. Sekretariát platformy se také věnoval práci 
ve prospěch svých členských organizací, která 
stejně jako v předešlých letech směřovala k po-
silování kapacit a navazování nových kontaktů.

Práce v profesních platformách je sice pro 
členské organizace něco navíc, na co ne vždy 
zbývá čas, pomáhá nicméně dlouhodobě udr-
žovat a v lepším případě doplňovat prostředí 
pro práci v dané oblasti. V našem případě se 
jedná o další stupeň v profesionalizaci nezis-
kového sektoru. Platforma DEMAS dokázala 
za dobu své existence sjednotit síly jedné spe-
cializované části českého neziskového sektoru, 
jemuž pomáhá zejména při posilování vlastních 
kapacit a v advokačním úsilí. Působení DEMAS 
je, jak věříme, přínosné jak pro jeho členské 
organizace, tak i pro dlouhodobé směřování 
české zahraniční politiky v oblasti podpory lid-
ských práv, demokracie a občanské společnosti 
ve třetích zemích.

Jakub Klepal, předseda správní rady 
Sabina Malcová, výkonná ředitelka

Fungování platformy  
v osmém roce

K  31.  prosinci  2015  sdružovala  asociace  DE-
MAS jedenáct řádných členů a dva členy se stá-
lým pozorovatelským  statusem.  Práce  platfor-
my byla stejně jako v předešlých letech rozděle-
na do čtyř pracovních skupin pokrývajících Vý-
chodní partnerství, Rusko, Západní Balkán a EU. 
Přičemž asi nejaktivnější byla skupina sledující 
otázky týkající se podpory demokratizace a lid-
ských práv ze strany EU. Její aktivita byla rovněž 

spojena s dlouholetým členstvím DEMAS v bru-
selské advokační platformě Human Rights and 
Democracy Network (HRDN, viz níže). 

V průběhu roku 2015 se členské organizace 
sešly  na  dvou  společných  schůzích,  na  nichž 
byly  diskutovány  především  aktivity  v  rámci 

jednotlivých projektů (viz níže) a společné ad-
vokační postupy. Průsečíkem informací a koor-
dinátorem společných aktivit  je  z povahy věci 
Sekretariát. Na zdárný průběh společné práce 
dohlížela  správní  rada  v  následujícím  složení: 
Jakub Klepal (předseda), Pavel Pšeja, Rostislav 
Valvoda  a  Vlaďka  Votavová  (místopředsed-
kyně).  Dále  se  jednotlivé  členské  organizace 
scházely  dle  potřeby  a  tematického  zaměření 
svých aktivit.

Podpora  členských  organizací  směřovala 
také k rozvoji nových kontaktů a projektových 
možností,  proto  Sekretariát  finančně podpořil 
zahraniční  cesty  pěti  organizací.  Podmínkou 
bylo, že cestovné slouží k vnitřnímu rozvoji dané 
organizace a nikoli jako dofinancování běžících 
projektů. Cestovné tedy bylo určeno především 
na aktivity, které donoři běžně nehradí, jelikož 
nejsou v přímé projektové spojitosti, jako např. 
účast na školeních, networkovacích akcích, za-
sedáních nadnárodních networků atd. 

Konference, semináře 
a přednášky

Ve čtvrtek 23. dubna se v prostorách Fora Kar-
lín sešlo několik stovek neziskových organizací, 
aby  zde  společně  představily  svou  práci.  DE-
MAS a jeho členové nemohli chybět! Na NGO 
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NGO Market 2015.

Promítání úvodního slova o problematice autoritativních režimů od Chrise Walkera na FSS MU.

http://www.hrdn.eu/
http://www.hrdn.eu/
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Nepřehlížejte  porušování  základních  práv 
a  svobod  a  represivní  praktiky  autoritářských 
režimů a učiňte dodržování lidských práv téma-
tem jednání s jejich představiteli, to byl hlavní 
bod výzvy adresované politikům  Nepodbízejte 
se  diktátorům,  aneb  Demokratovo  desatero, 
kterou podpořilo  více než 50  českých nevlád-
ních  organizací,  včetně  členů  DEMAS.  Doku-
ment  shrnuje  základní  zásady,  které  by  naši 
ústavní  představitelé  měli  zohledňovat  při 
svých zahraničních cestách do zemí s autoritář-
skými režimy. Například setkávání se s disiden-
ty a nezávislými novináři nebo obezřetnost při 
veřejném vystupování, aby jej nemohla zneužít 
místní propaganda. 

V rámci svých advokačních aktivit se DEMAS 
soustředil jak na evropsko-unijní struktury, tak 
i na národní úroveň. Ve vztahu k Ministerstvu 
zahraničních věcí ČR to byla problematika kon-
cepce  zahraniční  politiky,  k  Evropské  unii  pak 
politika evropského sousedství nebo výraznější 
role  EU  při  podpoře  demokratizace  a  základ-
ních lidských práv.

Společná  stanoviska  doplňuje  podpora 
kandidatury  kubánského  aktivisty  Dagoberta 
Valdese na cenu Václava Havla za lidská práva, 
kterého na tuto cenu navrhl Člověk v tísni.

Platforma i nadále vydávala svůj Zpravodaj, 
který v monitorovaném období vyšel čtyřikrát. 
Zpravodaj je jedním z nástrojů, jehož prostřed-
nictvím DEMAS komunikuje s okolním světem. 
Všechna čísla jsou k dispozici na pravidelně ak-
tualizovaných stránkách www.demas.cz v sekci 
Novinky. 

Marketu měly organizace možnost prezentovat 
svoji práci, navázat nové kontakty nebo se ale-
spoň  nechat  inspirovat  prací  ostatních.  Další 
informace o NGO Marketu naleznete zde.

Spolu se Zastoupením Evropské komise v ČR 
DEMAS  uspořádal  debatní  cyklus  o  transfor-
mační  politice,  tedy  o  podpoře  demokracie, 
lidských práv a občanské společnosti, v evrop-
sko-unijním kontextu. Celkem se  jednalo o  tři 
tematicky  dělená  diskusní  odpoledne,  která 
byla zaměřena například na konkrétní případy 
transformační  spolupráce,  země  s  nejtěžšími 
totalitárními režimy atp. První část s podtituly 
Spojenectví světových demokracií jako protivá-
ha autoritativních režimů a Hard Case Count-
ries se uskutečnila v Brně na Fakultě sociálních 
studií Masarykovy univerzity ve středu 22. dub-
na, druhý blok v úterý 28. dubna v Praze v Ev-
ropském domě a byl zaměřen na Problematiku 
transformační spolupráce z pohledu ČR a EU 
a Konkrétní případy transformační spolupráce. 
Závěry  ze  všech  čtyř  debat  si  můžete  přečíst 
zde.

V  debatním  cyklu  o  transformační  politice 
DEMAS pokračoval  zase na podzim,  tentokrát 
v  rámci mezinárodní konference Forum 2000. 
Debatní odpoledne se konalo v pondělí 14. září 
v  prostorách  Evropského  domu.  První  panel, 
na němž vystoupili Ales Bialiatski, Pavel Pšeja, 
Maryia  Sadouskaya-Komlach  a  Ivana  Skálová, 
se  věnoval  různým  aspektům  vzdělávání  ob-
čanské společnosti. Druhý panel, zaměřený na 
otázku lidských práv v evropské a české zahra-
niční politice, byl  složen ze zástupců předních 
českých parlamentních stran – Petr Fiala, Karel 
Schwarzenberg, Pavel Svoboda a Pavel Telička. 
Více informací o obou panelech naleznete zde.

Interní  seminář  pro  členské  organizace 
o rozšířené bezpečnosti na internetu byl reali-

zován dne 1. 10. Školení se věnovalo především 
šifrování, zabezpečování a využívání mobilních 
zařízení a zamezení jejich odposlechů.

Prohlášení a stanoviska 

Koncem  března  se  DEMAS  připojil  k  otevře-
nému  dopisu  bruselského  Human  Rights  and 
Democracy Network (HRDN), jehož je členem, 
adresovanému EU komisařce pro obchod a ko-
misaři  pro  regulace  tykající  se nutnosti  revize 
Handbook  for  Trade  Sustainability  Impact  As-
sessment, která  je  již z roku 2006, a následné 
konzultace s nevládním sektorem.

Panel o transformační spolupráci z pohledu ČR a EU v Evropském domě v Praze.

Petr Fiala, Karel Schwarzenberg a moderátor politického panelu Vít Dostál diskutují o evropské trans-
formační politice.

http://www.nediktatorum.cz
http://www.nediktatorum.cz
http://www.demas.cz/novinky/8214-apel-hrdn-u-p-le-itosti-konzultac-evropsk-politiky-sousedstv
http://www.demas.cz/novinky/8250-demas-supports-hrdn-s-statement-2
http://www.demas.cz/novinky/8250-demas-supports-hrdn-s-statement-2
http://www.demas.cz/novinky/8250-demas-supports-hrdn-s-statement-2
http://www.demas.cz
http://www.forum2000.cz/en/projects/ngomarket/ngo-2015/
http://www.demas.cz/novinky/8013-debatn-cyklus-o-transforma-n-politice-zpr-vy-z-debat-2
http://www.demas.cz/novinky/8306-debatn-cyklus-o-transforma-n-politice-zpr-vy-z-debat
http://www.demas.cz/novinky/7877-otev-en-dopis-hrdn
http://www.demas.cz/novinky/7877-otev-en-dopis-hrdn
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Projekty

Program  transformační  spolupráce  MZV  ČR 
podpořil  projekt  týkající  se  posilování  kapacit 
DEMAS, networking,  sdílení  informací a  infor-
mování laické i odborné veřejnosti o problema-
tice české transformační politiky. 

V  prvních měsících  roku  2015  pokračovaly 
čl.  org.  DEMAS  ve  sdílení  svých  e-learningo-
vých  materiálů  v  rámci  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 byl za-
měřen  na  tvorbu  online  studijních  materiálů 
určených zejména pro novináře. 

Výsledkem  spolupráce  se  Zastoupením  Ev-
ropské komise a Evropského parlamentu v Čes-
ké  republice  (ZEK)  bylo  uspořádání  tří  debat-
ních odpolední o transformační politice, které 
vyústily v sepsání šesti zpráv majících nadčaso-
vý charakter.

Financování

Jak již bylo uvedeno v sekci Projekty, asociace 
DEMAS realizovala za rok 2015 celkem dva pro-
jekty  v  rámci  dotační  činnosti.  Projekt  se  ZEK 
podléhal  na  žádost  partnera  fakturaci.  Dále 
se Sekretariát věnoval projektovému manage-
mentu, který  tvořil  stěžejní část příjmů z hos-
podářské činnosti. 

MZV ČR: 553 tis. 
UNDEF: 23 tis.

Všechny výdaje byly neinvestičního charakteru, 
rozděleny  dle  rozpočtových  schémat  jednot-
livých  dotačních  titulů  ponejvíce mezi  osobní 
a cestovní náklady, pomoc cílovým skupinám, 
služby a režijní náklady.

Členské organizace DEMAS: 
Agora Central Europe
Asociace pro mezinárodní otázky
CEELI Institute
Centrum pro komunitní práci
Centrum pro studium demokracie a kultury
Člověk v tísni 
EUROPEUM
Nadace Forum 2000
Občanské Bělorusko
PASOS
Transitions

Pozorovatelé:
Arcidiecézní charita Praha
Amnesty International

©DEMAS – Asociace pro podporu demokracie 
a lidských práv, 2016

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

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

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

Sekretariát: 
Sabina Malcová (výkonná ředitelka) 
Marlene Breier (projektová koordinátorka) 
Aleksandra Gindina (asistentka)

Spotřebované nákupy celkem: 7 tis. 
Spotřeba materiálu: 7 tis.

Služby celkem: 212 tis. 
Cestovné: 18 tis. 
Náklady na reprezentaci: 2 tis.  
Ostatní služby: 192 tis.

Osobní náklady celkem: 355 tis.  
Mzdové náklady: 277 tis. 
Zákonné sociální pojištění: 77 tis.  
Zákonné sociální náklady: 1 tis.

Poskytnuté příspěvky celkem: 56 tis. 
Poskytnuté členské příspěvky: 56 tis.

Náklady celkem: 630 tis. 

Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem: 255 tis.
Tržby z prodeje služeb: 255 tis.

Přijaté příspěvky celkem: 58 tis.. 
Přijaté členské příspěvky: 58 tis.

Provozní dotace celkem: 576 tis. 
Provozní dotace: 576 tis.

Výnosy celkem: 889 tis. 

Hospodářský výsledek před i po zdanění:  
259 tis.

http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/lidska_prava/transformacni_spoluprace_1/index.html
mailto:info%40demas.cz?subject=
http://www.demas.cz

