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Naše mise

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

Společné aktivity
DEMAS na veletrhu neziskových
organizací
DEMAS se letos v květnu účastnil Veletrhu
neziskových organizací NGO Market který je již
tradičně pořádán Nadací Forum 2000. Setkání
desítek českých a mezinárodních neziskových
organizací se opět uskutečnilo v Národní
technické knihovně v Praze 6 - Dejvicích a na
přilehlých prostranstvích. DEMAS prezentoval
práci svých členských organizací, ale také společné úsilí, které prostřednictvím zastřešujících
projektů realizuje Sekretariát DEMAS. Zájemci
o podporu demokracie a lidských práv se mohli
volně dotazovat zástupců členských NNO, ale
také si odnesli doprovodné materiály v podobě
publikací, letáčků či jiných �skovin, které byly
volně k dispozici.

David Chityan z CDPF, Arménie;
Sabina Dvořáková z DEMAS;
Anna Skvortsova z NGO Development Centre,
Rusko; Lilit Hovhannisyan z CDPF, Arménie
na NGO Marketu

U příležitos� letošního ročníku veletrhu neziskových organizací pozval DEMAS zástupce
neziskového sektoru Ruska (NGO Development
Centre) a Arménie (Civic Development and
Partnership Founda�on). Arménš� a ruš� kolegové absolvovali setkání na Ministerstvu zahraničních věcí, rovněž se potkali s představiteli
českého neziskového sektoru a donory. Pozvání
také přijali barmš� opoziční ak�visté a studen�, kteří vykonávali v Praze stáže.

Měsíční stáž barmského
studenta v DEMAS

Oleksandra Gindina, asistentka DEMAS;
Ceu Hmung a Naung La�, studen� z Barmy
na NGO Marketu

Na základě žádos� členské organizace Centrum
pro studium demokracie a kultury (CDK) zaš��l
DEMAS stáž barmského studenta Ceu Hmunga.
Dvouletý projekt transformační spolupráce
v Barmě, který CDK realizuje a v rámci nějž byl
barmský student do ČR na stáž vyslán, nese název Burma Foreign Affairs and Transi�on Study
Program. Během trvání tohoto projektu bylo
vysláno na stáže do různých českých NNO již
vícero studentů. Stáž barmského studenta při
DEMAS byla doprovozena advokačními setkáními v obou komorách Parlamentu ČR, s představiteli poli�ckých stran a rovněž s předními
zástupci neziskového sektoru. Barmš� studen�
se také účastnili veletrhu neziskových organizací. Stáž byla ukončena vydáním cer�fikátu
o jejím úspěšném absolvování.

Forum. Fórum představuje pla�ormu sdružující více než 90 neziskových organizací (NNO)
z Ruska, EU a zástupce mezinárodních asociací. Hlavním cílem projektu je konsolidace této
pla�ormy, zintenzivnění výměny informací
mezi evropskými a ruskými představiteli tře�ho sektoru a posílení ins�tucionálních kapacit
zúčastněných NNO. Víc informací o projektu
je možné najít na internetových stránkách
EU-Russia Civil Society Forum.
DEMAS bude v rámci projektu zodpovídat
za celkovou koordinaci projektových ak�vit,
repor�ng a komunikaci s Delegací, přičemž
zodpovědnost za jednotlivé ak�vity je rozdělena mezi šest partnerů konsorcia: German-Russian Exchange, EU-Russia Centre, Commi�ee
against Torture, Public Verdict Founda�on,
Člověk v �sni a NGO Development Centre. Na
ak�vitách projektu se podílí i další členové
Fóra, za�mco strategii projektu má na staros�
Řídicí výbor Fóra, který je tvořen představiteli
pě� NNO z Ruska a pě� NNO z EU. Více informací naleznete na oficiálních stránkách Fóra
www.eu-russia-csf.org.

Asociace DEMAS bude
hostit sekretariát EU-Russia
Civil Society Forum
Dne 24. dubna byla v Moskvě podepsána smlouva mezi asociací DEMAS a představiteli Delegace Evropské unie v Ruské federaci o poskytnu�
dotačního �tulu (mechanismus EIDHR) ve výši
400 000 EUR na projekt EU-Russia Civil Society

Představitelé EU-Russia Civil Society Forum
na setkání
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Aktivity jednotlivých členů
Asociace pro mezinárodní
otázky (AMO)
AMO se v rámci svých mezinárodních projektů
podporujících rozvoj otevřené společnos� už
tradičně zaměřuje na Ukrajinu, Bělorusko a druhým rokem na Egypt. V Severní Africe je tento
rok realizován projekt s názvem „Upevňování
demokra�ckého povědomí v egyptské společnos�“. V jeho rámci připravuje asociace spuštění arabsko-anglického internetového vzdělávacího portálu Občanský pól. V květnu 2012
bylo rovněž proškoleno na 80 nezávislých novinářů z redakcí v egyptských regionech.
Na Ukrajině AMO pokračuje v projektech
zaměřených na alterna�vní vzdělávání učitelů,
letos s důrazem na výuku mul�kulturní výchovy v krymsko-tatarských základních a středních
školách na Krymu. V červnu 2012 probíhají studijní cesty osmi ukrajinských učitelů do České republiky. V Bělorusku pokračujeme ve spolupráci
s polským a slovenským partnerem na projektu „Transfer of Visegrad Countries’ Experience
in the Educa�on System Reform“.
Z vlastních publikací asociace doporučuje nezávislou analy�ckou publikaci Jak učit
o změně klimatu a ročenku Agenda pro českou
zahraniční poli�ku 2012. Asociace se dále zajímá i o parlamentní volby na Ukrajině, přináší
terénní informace o situaci v Egyptě, sleduje
situaci v Sýrii, ale i v Maďarsku.
AMO usiluje o rozvoj občanské společnos�
nejen v zahraničí, ale i v České republice. Prostřednictvím projektu Challenging the Czech
Tales on European Policies se snaží vést věcnou
a otevřenou debatu o prioritách ČR v EU. Zájemci jsou srdečně zváni na expertní semináře,
které budou pokračovat i na podzim letošního
roku.

Seminář proběhl v prostorách nevládní organizace (think-tanku) Founda�on of Local Democracy monitorující práci poslanců. Účastnili
se jej ak�vní studen� z několika mládežnických
organizací a charkovských vysokých škol. Mezi
neziskovými organizacemi byly např. „V meste”
věnující se ochraně práv zvířat, což je na Ukrajině téma nové, nebo nadace „Blago” zabývající
se prevencí nemoci AIDS.
Občanská společnost je v charkovské oblas�
v porovnání s jinými městy východní Ukrajiny
méně ak�vní. Lidé jsou skep�č� vůči možnos�
svoji společnost ak�vně ovlivňovat. Ak�vitu
NNO je tedy potřeba podporovat. Předávání
zkušenos�, posilování kapacit a sdílení dobrých
příkladů je zde vítané.
Účastníci se zajímali hlavně o možnost
spolupráce s českými NNO na společných
projektech, o způsoby, jak zvýšit svoje kapacity
např. prostřednictvím různých školení, nebo jak
absolvovat studijní pobyty v ČR.

EURO
Centrum pro studium demokracie a kultury
(CDK) ve spolupráci s MAFRA, a. s., uspořádalo
17. 5. 2012 v prostorách CineStar Praha-Anděl
konferenci s názvem „Euro: restart globální
měny, nebo její konec?“ Na konferenci vystoupili David Marsh, ekonom a autor knihy „Euro.
Boj o osud nové globální měny“, jejíž dlouho
očekávané české vydání vyšlo v CDK v květnu.

Konference se zúčastnilo přes sto hostů,
kteří po skončení akce velmi živě o tématu diskutovali. Rozhovor s Davidem Marshem a texty
z konference budou součás� tře�ho čísla časopisu Kontexty (více zde), které vyšlo v druhé
polovině června 2012.

Člověk v tísni
LANGHANS – centrum Člověka v tísni
zahájilo provoz výstavou k 20. výročí
organizace
Člověk v �sni zahájil novou etapu prostoru
Langhans v centru Prahy, z něhož chce vybudovat místo pro setkávání lidí, kteří chtějí ak�vně
ovlivňovat veřejné dění kvalitou informací,
v duchu tolerance a věcného přístupu k řešení
lokálních i globálních problémů. Úvodní fotografická výstava reflektuje začátky organizace
i její dnešní záběr v humanitárních, sociálních,
vzdělávacích a informačních ak�vitách.
„Nechceme ani nemáme ambici navázat
na unikátní dramaturgii Langhans Galerie, ale
rádi bychom tu vytvořili Centrum Člověka v �sni otevřené i dalším neziskovým organizacím.
Jakési centrum ak�vního občanství pro lidi,
kterým není jedno, co se kolem nich děje,“ řekl
Šimon Pánek, ředitel Člověka v �sni.
Vedle výstav tu budou moci návštěvníci
shlédnout projekce dokumentárních filmů,
zúčastnit se veřejných debat, využít prezenční
videotéku značného množství filmů dřívějších
ročníků fes�valu Jeden svět, fair-tradovou kavárnu, studovnu vzdělávacích a odborných materiálů nebo školení a workshopy Člověka v �sni
a dalších neziskových společnos�, kterým chce
organizace prostor nabídnout.

Centrum pro studium
demokracie a kultury

Výstava mapuje historii i současnost
Člověka v tísni

Seminář CDK na Ukrajině
Zástupci Centra pro studium demokracie a kultury (CDK) podnikli ve spolupráci s Asociací DEMAS a ukrajinskou mládežnickou organizací FRI
(Founda�on of Regional Ini�a�ves) ve dnech
25.–27. dubna 2012 cestu do Charkova. Cílem
cesty bylo uspořádat seminář pro zástupce
místních organizací a ak�vních studentů, získat
partnery pro další projektové ak�vity a upevnit
již existující vazby v oblas�.

Dalšími řečníky byli Miroslav Singer, guvernér České národní banky, a Hynek Fajmon,
poslanec Evropského parlamentu za ODS a iniciátor českého vydání knihy Euro.

Český překlad oceňované knihy Davida Marshe
Euro. Boj o osud nové globální měny

Fotografická výstava 20 LET / TO BE CONTINUED představuje vývoj a pozadí práce společnos� i osobnos�, které její podobu nejvíce
formovaly. Přináší původní, často zapomenuté
fotografie z období 90. let, ale mapuje i šíři záběru humanitárních, sociálních, vzdělávacích,
osvětových a informačních ak�vit Člověka
v �sni, který dnes působí ve 20 zemích světa
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a dlouhodobě i v řadě ob�žných oblas� v České republice.
Vedle archivních snímků výstava představuje fotografie pě�ce „dvorních“ fotografů Člověka v �sni: Ivy Zímové, Luboše Kotka, Ondřeje
Němce, Jana Mihalička a Jarmily Štukové.

Nadace Forum 2000
16. konference Forum 2000:
Média a demokracie
Letošní 16. konference Forum 2000 proběhne
v Praze ve dnech 21. až 23. října 2012. Na přání
prezidenta Václava Havla se zaměří na vztah
mezi demokracií a médii. Konference se bude
věnovat také klíčovým aspektům odkazu Václava Havla a možnostem jeho dalšího rozvoje.
Téma této konference navrhl Václav Havel
na podzim loňského roku. Velmi ho zajímala
role nových médií v průběhu nedávných změn
v arabském světě, zaujal ho také zásadní vliv,
který mají média v nedemokra�ckých zemích,
i význam internetu při odhalování krutos�
a nespravedlnos�. Pozornost chtěl věnovat
také vývoji vztahu mezi médii a společnos�
v demokra�ckých zemích, vlivu technologického rozvoje na odpovědnost a spolehlivost
médií a vzájemné závislos� mezi podnikáním,
ekonomikou a médii.
Diskusí o těchto tématech se zúčastní více
než 80 významných světových osobnos�,
zejména poli�ků, akademiků, zástupců médií
a občanské společnos�, podnikatelů a náboženských představitelů. Svou účast již potvrdili
například sociolog Zygmunt Bauman, bývalý
australský ministr zahraničních věcí Gareth
Evans, filozof a politolog Roger Scruton, tvůrce dokumentárních filmů Abu Bakr Shawky
z Egypta a zakladatel a šéfredaktor týdeníku
India Today Aroon Purie.
Konference je tradičně otevřená pro veřejnost a velká část jednání bude vysílána v pří-

Václav Havel během zahájení konference
Forum 2000 v roce 2011
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mém přenose na webových stránkách Fora
2000. Pro účast na většině diskusí je nezbytné
se předem zaregistrovat. Podrobné informace
o konferenci průběžně zveřejňujeme zde.

Stanovisko iniciativy Společná starost
k situaci v Tibetu
Nové stanovisko inicia�vy Společná starost
upozorňuje na beznaděj a zoufalství, jež momentálně panují na Tibetské náhorní plošině.
Stanovisko je reakcí na sebeupalování, kterým
mladí mniši, mnišky a obyčejní lidé protestují
pro� situaci ve své vlas�. Inicia�va vyzývá mezinárodní společenství, aby zahájilo otevřený
a upřímný dialog s Čínou, a apeluje také na čínské představitele, aby ve shodě se svými mezinárodními závazky a vlastními zákony zaručili
svobodu náboženského vyznání pro všechny
své občany.
„Čína má legi�mní aspirace být přijata jako
odpovědný účastník celosvětových záležitos�.
Ale nejlepší způsob, jak může vláda dosáhnout
tohoto cíle, je prokázat, že se odpovědným
způsobem dokáže postarat o potřeby všech lidí
žijících v Číně, včetně Tibeťanů. Čínská vláda by
měla zvážit výhody větší otevřenos� v Tibetu
a učinit přítrž zastrašování a pronásledování,
které plodí pouze další frustraci a odpor.“
Stanovisko podepsali: Jeho královská výsost
El Hassan bin Talal, André Glucksmann, Vartan
Gregorian, Michael Novak, Karel Schwarzenberg, Desmond Tutu a Richard von Weizsäcker.
Více informací o inicia�vě Společná starost se
dočtete zde.

NGO Market 2012 představil téměř
200 organizací
V pátek 11. května 2012 se v prostorách Národní technické knihovny v Praze a v jejím
nejbližším okolí uskutečnil 13. ročník veletrhu
neziskovek NGO Market, který pořádá Nadace Forum 2000. Svou činnost zde představilo
celkem 187 organizací z 13 krajů České republiky. Doprovodný program veletrhu byl zahájen odbornou čás� zaměřenou na podporu
spolupráce mezi neziskovkami a firmami. Její
součás� byla také nová akce s názvem „Dobrý
obchod“, během které zástupci firem a neziskovek uzavřeli 16 dohod o budoucí spolupráci.
Vzdělávací doprovodný program byl věnován
oblas� řízení neziskových organizací a novému
občanskému zákoníku.
Po celý den měli návštěvníci veletrhu možnost seznámit se s vystavujícími organizacemi
a zúčastnit se nejrůznějších doprovodných
ak�vit, včetně tvůrčích dílen, programu v dětském koutku a projekcí dokumentárních filmů.

Městská část Praha 6 uspořádala před budovou
Národní technické knihovny netradiční sportovní program, který doplnila hudební a taneční vystoupení, například skupiny The Tap Tap.
Letos poprvé NGO Marketu předcházela
mezinárodní konference „Jak zajis�t udržitelný
rozvoj neziskových organizací v srdci Evropy?“
která prezentovala výsledky společné práce
zastřešujících organizací ze zemí Visegrádu.
Tento projekt financovaný Mezinárodním visegrádským fondem má za cíl podpořit sdílení
zkušenos� v regionu, a přispět tak k rozvoji
neziskového sektoru. Více informací o veletrhu
naleznete na www.ngomarket.cz.

Veletrh neziskových organizací NGO Market 2012

Transitions TOL
Past events:
TOL relaunches Roma Transitions blog
One of the best sources for Roma-related
stories just got be�er. TOL has redesigned
the Roma Transi�ons website to act as a common pla�orm for Transi�ons’ projects aimed at
helping both Roma and non-Roma journalists
responsibly and engagingly cover issues related to the Roma communi�es in Central and
Eastern Europe and the Balkans. The website
showcases the par�cipants’ work with a view
to raising the visibility of Roma issues and facilita�ng construc�ve debate.

Kyrgyz workshop lets regional journalists
flex their multimedia muscles
Journalists in Central Asia, like their counterparts elsewhere, have come to realize that the
more mul�media skills a reporter can master
the more opportuni�es appear in the media
market. A�er receiving an overwhelming number of applica�ons, TOL chose 12 journalists
from across Central Asia to a�end a workshop in Bishkek, Kyrgyzstan, on 14–16 May.
Rob Cameron, the BBC’s Czech Republic correspondent, led the training, along with Dinara
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Tokbaeva, a journalist in Kyrgyzstan and coordinator of the Internews project New Reporter.
The three-day event was organized in
partnership with DoorMedia, a Kyrgyz organiza�on known for its mobile news service, and
focused on teaching par�cipants the basics of
storytelling and good journalism on mul�ple
pla�orms. A�endees also learned how to use
new media and social media to improve their
repor�ng as well as to promote the journalism
they produce.
Under the guidance of the trainers, the
journalists worked together to produce several
mul�media features that included text, images,
and audio. The results of the teams’ repor�ng
projects can be seen here. The workshop took
place in the framework of a Na�onal Endowment for Democracy-sponsored TOL project
called “Central Asia: Ge�ng Back to Basics”,
with co-funding from the Open Society Fund’s
Media Program.
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Current Projects:
Azerbaijan and Moldova: Promo�ng the use of
new media and social media among journalists,
civil society organiza�ons, and young people.
Serbia: Training journalists to cover issues related to the environment.

Educa�on Repor�ng: Using distance learning
courses, workshops, and other resources to
improve repor�ng on educa�on-related topics.

Central Asia: Promo�ng the use of Internet
media and new media techniques to produce,
promote, and distribute new forms of content.

Roma Mul�media Training: Training Roma and
majority community journalists in mul�media
story-telling, with a special focus on Roma issues.

Tiráž
Činnost DEMAS je určována nezávisle
a výhradně členskými organizacemi,
nevyjadřuje žádné poli�cké či ideologické
postoje nebo zájmy jakékoli ins�tuce.
Druhé číslo Zpravodaje DEMAS
vychází v červnu 2012
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:
Vladimír Bartovic, Jakub Klepal,
Ondřej Kru�lek, Jeff Lovi�,
Maria Staszkiewicz (předsedkyně),
Marek Svoboda

Kyrgyz workshop par�cipants

Russia: Improving the quality of environmental
inves�ga�ve journalism while increasing the
impact of the environmental movement in
Russia.
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