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Naše mise

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

Dopis premiéru Nečasovi

Sedm členských organizací DEMAS sepsalo do-
pis premiéru Nečasovi, v němž reagují na jeho 
vyjádření k problema�ce exportu a podpory 
lidských práv. Znění celého dopisu najdete zde.

Zahájení kurzu DEMAS 
na FSS MU v Brně

Sekretariát DEMAS informuje, že stejně jako 
v loňském akademickém roce i letos připravil 
jednosemestrální přednáškový kurz ve spolu-
práci s Fakultou sociálních studií Masarykovy 
univerzity v Brně, který začal 20. září. Přednáš-
kově-debatní cyklus s názvem „Česká republika 
a transformační spolupráce“ seznámí studenty 
s problema�kou podpory demokracie, lidských 
práv a občanské společnos�. Přední české ne-
ziskové organizace působící v oblas� podpory 
lidských práv a demokracie postupně představí 
nejen obecná témata, ale i konkrétní problémy, 
případy a způsoby práce v oblas� transformač-
ní spolupráce. Sylabus kurzu a prezentace 
k jednotlivým přednáškám jsou k přečtení zde.

Podpora rozvoje gruzínských 
regionálních NNO

V letošním roce spolupracuje asociace DEMAS 
s Open Society Georgia Fund na projektu, jehož 
cílem je ins�tucionální rozvoj regionálních gru-
zínských nevládních neziskových organizací. DE-
MAS je zapojen prostřednictvím svých expertů, 
a to ať už z jednotlivých členských organizací, 
nebo Sekretariátu, hned do několika školení. 
Rozvoj kapacit malých regionálních NNO pro-

bíhá zejména formou workshopů a studijních 
cest, jež jsou tema�cky zaměřeny na práci 
v pla�ormách, fundraising, práci s mládeží 
a dobrovolníky, mobilizaci občanské společ-
nos� a efek�vní komunikaci ve tře�m sektoru. 
Celkem bude v rámci půlročního projektu pro-
školeno asi 50 pracovníků lokálních NNO, které 
se zaměřují především na práci s tzv. vnitřně 
vysídlenými osobami (Internally Displaced Per-
sons), sociálně znevýhodněnými a hendikepo-
vanými lidmi, ženami, seniory a sirotky. První 
kolo seminářů již proběhlo v létě v Gruzii, dru-
hé kolo proběhne na podzim v České republice.

První evropské mládežnické 
fórum „Pilorama Lab“

V rámci projektu EU–Russia Civil Society Forum, 
který je koordinován Sekretariátem DEMAS, 
se ve dnech 25.–28. července 2012 konalo 
nedaleko ruského města Perm první evropské 
mládežnické fórum „Pilorama Lab“. Akce pro-
běhla v rámci Mezinárodního občanského fóra 
„Pilorama“, na kterém se každoročně setkávají 
lidskoprávní ak�visté, umělci, poli�ci a zástup-
ci veřejnos� z Ruska i ze zahraničí. Obě akce 
se konaly v prostorách bývalého sovětského 
gulagu a jediného muzea poli�ckých represí 
v Rusku „Perm 36“.

Program „Pilorama Lab“ byl rozdělen do pě� 
workshopů a dvou panelových diskusí. Hlav-
ním cílem seminářů byla výměna zkušenos� 
s projekty realizovanými v Rusku a EU na násle-
dující témata: I. Urban Space. Životní prostředí. 
Občanský ak�vismus; II. Historické dědictví. 
Občanské vzdělávání. Design; III. Národní iden-
�ta. Ethnoekonomika. Ekologie; IV. Společen-
ské podnikání. Firmy a NNO; V. Rámec „Pilo-
rama Lab“. Veřejné diskuse se zabývaly širokou 
škálou témat: role občanské výchovy v Rusku 
a EU, odlišné vnímání patrio�smu a možnos-
� další spolupráce mezi NNO z EU a Ruska. 
Diskuse probíhala ve dvou panelech; za�mco 
první rozebíral možnos� občanské společnos� 
v Evropě ve vytváření prostoru pro dialog mezi 
občany a státy, druhý se zaměřil na účast mlá-
deže v občanské společnos� a její úlohu v roz-
víjení evropské integrace. 

Mezi 100 účastníky Pilorama Lab byli i zá-
stupci Sekretariátu DEMAS a Člověka v �sni. 

Více informací o akci naleznete na stránkách 
EU–Russia Civil Society Forum.

Workshop „Domácí pozorování 
voleb v Evropě“ 

Další akcí pořádanou v rámci projektu EU–Rus-
sia Civil Society Forum byl dvoudenní workshop 
„Domácí pozorování voleb v Evropě“, který 
proběhl v Praze ve dnech 16.–17. srpna 2012. 
Setkání, na kterém se sešlo více než 20 zástup-
ců evropských NNO zabývajících se domácím 
pozorováním voleb, posloužilo jako „kick-off“ 
inicia�va pro zřízení mezinárodní skupiny od-
borníků z řad volebních pozorovatelů, která 
by měla podporovat ak�vity NNO zaměřených 
na domácí pozorování voleb v Ruské federaci 
a dalších evropských zemích, kde nedochází 
k svobodným volbám.

Témata diskutovaná na workshopu dále 
rozebere policy paper, který se zaměří na sdí-
lení zkušenos� s pozorováním voleb do Státní 
dumy a parlamentů dalších evropských zemí 
a zároveň poskytne analýzu volební legisla�-
vy, která je nezbytná pro zajištění kvalitního 
pozorování voleb. Workshop byl koordinován 
členskou organizací DEMAS Člověk v �sni, 
která je zároveň členem Konsorcia EU–Russia 
Civil Society Forum. Víc informací naleznete na 
stránkách EU–Russia Civil Society Forum.

Společné aktivity

Fundraisingový seminář v Gruzii, léto 2012.

http://www.demas.cz/novinky/5635-dopis-premi-ru-ne-asovi
http://www.demas.cz/novinky/5688-zah-jen-kurzu-demas-na-fss-mu-v-brn
http://www.osgf.ge/?sec_id=54&lang_id=ENG
http://piloramalab.org/home/
http://piloramalab.org/home/
http://pilorama.perm36.ru/
http://pilorama.perm36.ru/
http://www.perm36.ru/
http://www.eu-russia-csf.org/?id=285
http://eu-russia-csf.org/projects/election-monitoring.html?L=0
http://eu-russia-csf.org/projects/election-monitoring.html?L=0
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Asociace pro mezinárodní 
otázky (AMO)

AMO ve spolupráci s partnery v Egyptě během 
léta spus�la arabsko-anglický webový portál 
www.CivicPole.net, na kterém publikují mladí 
novináři z různých egyptských regionů. V rám-
ci tohoto projektu transformační spolupráce, 
který si klade za cíl podpořit zapojení Egypťanů 
do veřejných záležitos�, proběhlo také několik 
školení a veřejná debata na téma právní stát, 
občanská par�cipace a boj pro� korupci. Více 
naleznete také na webu egyptských projektů 
AMO. 

V rámci programů Mezinárodního visegrád-
ského fondu V4EaP se AMO podařilo získat 
grant zaměřený na reformy veřejné správy 
v zemích visegrádské čtyřky a v Bělorusku 
a Ukrajině. Výstupem projektu, na kterém 
spolupracuje 6 partnerských organizací, budou 
odborné papery s doporučeními pro bělo-
ruskou a ukrajinskou veřejnou a státní správu 
a studijní cesty a stáže mladých úředníků. 
Projekt bude završen na konferenci v Minsku 
na jaře 2014.

AMO se na začátku září 2012 stalo členskou 
organizací EU–Russia Civil Society Forum, kon-
krétně čtvrté pracovní skupiny „Democra�c in-
s�tu�ons“. Od zapojení do Fora si slibuje nejen 
lepší kontakt s partnery z Ruska a evropskými 
organizacemi, které pracují ve východní Evro-
pě, ale i posílení ak�vity členských organizací 
DEMAS v rámci této pla�ormy.

AMO se bude celý podzim věnovat evropské 
(ne)integraci, začali jsme konferencí o vlivu 
krize na evropskou solidaritu a pokračovat 
budeme například expertním seminářem k fi-
nančním regulacím, který realizujeme v rámci 
projektu Challenging the Czech Tales on Eu-
ropean Policies. Jednou z ak�vit projektu jsou 
i obědy odborníků s českými novináři, čímž usi-
lujeme o zvýšení informovanos� a objek�vity 
médií zabývajících se EU.

Z publikační činnos� a mediálních výstupů 
AMO vybíráme sérii textů o přímé zkušenos� 
s podporou demokra�ckých změn v Egyptě 
z perspek�vy médií, komentář a článek k dění 
v Sýrii nebo blogy o volbách i aktuální situaci 
v Libyi. 

EUROPEUM

Armenia in dialogue 
with the Czech Republic and Germany

In September this year, EUROPEUM Ins�tute 
for European policy in coopera�on with the 
Ins�tute for European Poli�cs (Berlin) organ-
ized a two-week cross-border workshop for 
7 representa�ves of local government and 
NGOs from Armenia. This project en�tled Lo-
cal governance in developing democracies – 
Armenia in dialogue with the Czech Republic 
and Germany aimed to provide the par�ci-
pants with informa�on and exper�se on effec-
�ve and transparent local governance as well 
as on cross-border coopera�on. The par�ci-
pants spent one week in Prague (3rd–9th) and 
the following in Passau (10th–15th). During the 
two weeks the par�cipants received a range of 
informa�on on how poli�cal and administra-
�ve system works (including e-government) 
in both the Czech Republic and Germany, and 
how the two neighbours cooperate on cross-
border projects, including management of the 
shared border region Šumava and Bayerischer 
Wald Unterer Inn. In the Czech Republic, the 
par�cipants spent one day in the Plzeň region 
where they met representa�ves of both the 
Regional Office for the Plzeň Region, the City 
of Plzeň and visited the Regional Development 
Agency of the Plzeň Region. The Czech part 
of the programme ended with a workshop 
organized by AGORA Central Europe en�tled 
“Access to informa�on in local governance and 
raising awareness and communica�on”. During 
the length of the programme, the par�cipants 
had the opportunity to establish contacts with 
Czech NGOs and representa�ves from local 
government and. EUROPEUM also organized 
for the par�cipants to have an informal meet-

ing with Lenka Andrýsová, member of the Par-
liament of the Czech Republic, and a member 
of the Commi�ee on Public Administra�on and 
Regional Development. The two-week cross-
border workshop was financed by the Ministry 
of Foreign Affairs of the Czech Republic and 
Federal Foreign Office of the Federal Republic 
of Germany. 

Empowering civil society organizations 
in Egypt

Egypt faces many similar challenges to that 
encountered Central European by civil society 
over the past two decades. EUROPEUM’s ex-
perts wanted to impart their knowledge and 
experiences to Egyp�an colleagues and give 
them a chance to learn from sound prac�ce as 
well as avoid the mistakes that occurred in Cen-
tral Europe. Within the project ‘Strengthening 
of independent think-tanks in democra�za�on 
and reform in Egypt’, EUROPEUM Ins�tute for 
European Policy organized a study trip for 7 rep-
resenta�ves of Egyp�an think-tanks in Prague, 
from the 24th to 30th of June. The project’s goal 
was to strengthen the influence of Egyp�an 
think-tanks in public policy ar�cula�on, and 

Aktivity jednotlivých členů

Visit to the Ministry of Regional Development.

Workshop with AGORA.

http://www.CivicPole.net
http://www.civicpole.net/Invitation%20to%20Czech%20Egyptian%20Debate%20on%20the%20Rule%20of%20Law.pdf
http://www.civicpole.net/Invitation%20to%20Czech%20Egyptian%20Debate%20on%20the%20Rule%20of%20Law.pdf
http://www.amo.cz/mezinarodni-projekty/egypt/civic-pole.htm
http://bit.ly/UiAHGE
http://www.eu-russia-csf.org/
http://www.amo.cz/kalendar-akci/future-of-european-integration-the-impact-of-the-financial-crisis-on-european-solidarity.html
http://www.amo.cz/kalendar-akci/future-of-european-integration-the-impact-of-the-financial-crisis-on-european-solidarity.html
http://www.amo.cz/kalendar-akci/vysledek-krize-integrace-financni-regulace-a-silnejsi-ecb.html
http://www.amo.cz/kalendar-akci/vysledek-krize-integrace-financni-regulace-a-silnejsi-ecb.html
http://euro.amo.cz/
http://euro.amo.cz/
http://www.pritomnost.cz/komentare/svoboda-tisku-egypt.html
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2721173
http://denikreferendum.cz/clanek/13705-povaha-valky-v-syrii
http://amo.blog.ihned.cz/c1-56506160-volby-v-libyi-zablesk-demokracie-na-sudu-strelneho-prachu
http://amo.blog.ihned.cz/c1-57463990-zabiti-velvyslance-je-libye-nezpusobila-k-demokracii
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enhance their ability to become a strong part-
ner for the Egyp�an government in the current 
reform and democra�sa�on period in Egypt. 
The project began with a workshop organized 
in Cairo for 40 representa�ves of Egyp�an 
NGOs where four Czech experts, David Král 
and Lucia Najšlová (EUROPEUM), Mats Braun 
(Ins�tute for Interna�onal Policy) and Jana 
Kobzová (European Council on Foreign Rela-
�ons), provided training in key skills pertaining 
to think-tank opera�ons. Selected par�cipants 
were subsequently invited to Prague for one 
week where they met with representa�ves of 
Czech NGOs, including Irena Kalhousová, Chief 
Analyst at Prague Security Studies Ins�tute, 
and Vít Klepárník from CESTA. During the study 
tour the par�cipants also visited Czech Radio, 
Radio Free Europe/Radio Liberty, Forum 50% 
and Glopolis. EUROPEUM in coopera�on with 
the Representa�on of the European Com-
mission in the Czech Republic also organized 
a public debate “Egypt’s 2012 elec�ons” with 
two of the project par�cipants Mohamed Ela-
ga�, director of Arab Forum for Alterna�ves, 
and Mostafa Shaat from the Cairo Ins�tute for 
Human Rights Studies. The event took place at 
European House on Thursday June 28, 2012 
from 16:00 to 18:00. The project partner was 
Arab Forum for Alterna�ves and the project 
was financed by the Ministry of Foreign Affairs 
of the Czech Republic. 

Improving the EU’s support for the civil 
society in its neighbourhood 

The study reviews the ways in which the EU 
provides support and cooperates with civil so-
ciety in its neighbourhood. The study is divided 
into three sec�ons. The first sec�on briefly 
reviews the EU’s stated ambi�ons to increase 
its coopera�on with civil society. The second 
sec�on provides a diagnosis of EU-civil society 
rela�ons. The third sec�on pays specific a�en-
�on to EU’s assistance procedures for CSOs.

Wri�en by IRIS (Ins�tut de rela�ons inter-
naitonal et stratégiques). Věra Řiháčková was 
member of the author team. 

The study has been commissioned by the 
European Parliament’s AFET Commi�ee. 

Nadace Forum 2000

Říjnové Forum 2000 na téma 
„Média a demokracie“

Program

Ve dnech 21.–23. října 2012 proběhne v Praze 
16. výroční konference Forum 2000, která se 
na přání Václava Havla zaměří na vztah mezi 

demokracií a médii. Program bude zahrnovat 
několik desítek diskusí, které se budou zabývat 
měnící se rolí médií ve společnos�, svobodou 
médií v dnešním světě, médii a zodpovědnos�, 
ekonomickými aspekty práce médií, rolí ná-
boženství v tomto kontextu i aktuální situací 
v různých zemích. Konference se bude věnovat 
také odkazu Václava Havla v oblas� demokra-
cie a lidských práv a možnostem jeho dalšího 
rozvíjení. Předběžný program naleznete zde.

Delegáti

Diskusí se zúčas� více než sto významných svě-
tových osobnos�, například bývalá ministryně 
zahraničí USA Madeleine Albright, blogger 
Michael An� z Číny, politolog Šlomo Avineri, so-
ciolog Zygmunt Bauman, bývalý australský mi-
nistr zahraničí Gareth Evans, čelný představitel 
opozice v Bělorusku Alaksandr Milinkievič, rus-
ký ekonom a poli�k Boris Němcov, bývalá před-
sedkyně slovenské vlády Iveta Radičová, filozof 
a politolog Roger Scruton, bývalý prezident 
Kosova Fatmir Sejdiu a dokumentarista Abu 
Bakr Shawky z Egypta. Seznam potvrzených 
delegátů naleznete zde.

Jak se zúčastnit

Konference je otevřená pro veřejnost. Pro 
účast na diskusích, které se uskuteční v paláci 
Žo�n, je nezbytné se předem zaregistrovat na 
registra�on@forum2000.cz. Registrace je zdar-
ma a probíhá do 11. října, nebo do vyčerpání 
kapacity akce. Diskuse a další akce, které se 
konají na jiných místech v Praze, jsou otevřené 
veřejnos� bez předchozí registrace. Více infor-
mací naleznete zde.

Přímý přenos

Velkou část jednání konference je možné sledo-
vat v přímém přenosu na www.forum2000.cz 
v sekci Videa, kde krátce po konferenci na-
leznete videozáznamy z těchto i dalších akcí. 
Online reportáž z průběhu celé konference 
můžete sledovat na Facebooku i Twi�eru. 

Akce v dalších městech

Ve středu 24. října se uskuteční diskuse také 
v Plzni, Brně, Ostravě a Bra�slavě. Více infor-
mací naleznete v programu konference.

Více o konferenci: forum2000.cz/cz/
projekty/konference-forum-2000/2012; 
facebook.com/forum.2000; twi�er.com/
forum_2000 | #Forum2000

Transitions 

Past events:

Moldovan NGOs harness the power 
of social media

For many NGOs, ge�ng the word out about 
your ac�vi�es and successes can be one of the 
most difficult aspects of day-to-day opera�ons. 

Of course it’s important to let the world 
know what great things you’ve done recently, 
but it is some�mes easy to get lost in the work 
itself and forget to spread the message – espe-
cially if you’re new to all the tools now avail-
able with the Internet and social media.

Several NGOs in Moldova are now on 
their way to becoming social-media spe-
cialists thanks to a workshop organized by 
TOL and led by Czech new media expert 
and long-�me Transi�ons collaborator Ja-
roslav Valuch, who was in Chisinau also 
leading a na�onal Social Innova�on Camp.
Jaroslav worked intensely with two of the most 
ac�ve local nonprofits to help them solidify 
their communica�on strategy and integrate 
social media pla�orms to amplify their mes-
sage. One of the groups he worked with was 
the Independent Journalism Center, a stalwart 
of press freedom and journalis�c profession-
alism in the country for 18 years. Jaroslav 
introduced the center’s team to inexpensive 
so�ware alterna�ves and helped them iden�fy 
strategies to get their message out to an audi-
ence typically more media literate than that of 
other NGOs. The other group Jaroslav worked 
with, BEST Chisinau, is a student organiza-
�on at the Technical University of Moldova. 
The group has a large network of current and 
former students. Jaroslav worked with them 
to develop a direct mailing campaign using 
so�ware called Mailchimp so they can send 

Plakát 16. konference Forum 2000 „Média a de-
mokracie“.

http://www.europeum.org/images/paper/study_iris.pdf
http://www.europeum.org/en/staff/vera-rihackova
http://www.forum2000.cz/cz/projekty/konference-forum-2000/2012/program/
http://www.forum2000.cz/cz/projekty/konference-forum-2000/2012/delegati/
mailto:registration@forum2000.cz
http://www.forum2000.cz/cz/projekty/konference-forum-2000/2012/jak-se-zucastnit/
http://www.forum2000.cz/cz/web-tv/
https://www.forum2000.cz/cz/projekty/konference-forum-2000/2012/
https://www.forum2000.cz/cz/projekty/konference-forum-2000/2012/
http://www.facebook.com/forum.2000
https://twitter.com/forum_2000
https://twitter.com/forum_2000
http://tol.us1.list-manage.com/track/click?u=5f56baf0ae6ee76d80208028c&id=5bcaeecb0f&e=8d99dc39c9
http://tol.us1.list-manage.com/track/click?u=5f56baf0ae6ee76d80208028c&id=e243c45f90&e=8d99dc39c9
http://tol.us1.list-manage2.com/track/click?u=5f56baf0ae6ee76d80208028c&id=f7c4c6b9f1&e=8d99dc39c9
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the most important informa�on to their net-
work when and how they need to. In addi�on 
to the individual NGO consul�ng, Jaroslav also 
led a day-long workshop on social media at the 
Moldova State University organized by TOL’s lo-
cal partner MediaPoint.
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Jaroslav Valuch on training in Moldova.
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