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„Chceme naslouchat náladám ve 
společnosti a inspirovat veřejnou diskuzi

o odpovědnosti občana za společnost,
o toleranci a respektu k lidským právům, 

o světě, ve kterém chceme žít,
a o demokracii.“

Co je cílem Festivalu demokracie?

MLUVME SPOLU!



Festival demokracie 2018

MINULÝ ROČNÍK

v číslech:

64 diskuzí, projekcí, 
workshopů a výstav

12 měst
5 zemí

2200 návštěvníků



MINULÝ ROČNÍK

7. října 2018

26 organizací
2000 návštěvníků

Festivalová sobota (2018)



Naší vizí je rozšířit 

každoroční celonárodní 

tradici Festivalu demokracie 

s mezinárodním přesahem 

a zapojit do něj co 

nejvariabilnější skupiny lidí. 

Vize pro rok 2019



Vstup volný
Festival demokracie 2019

11. – 17. října 2019

2018

Již třetí ročník 

Festivalu demokracie 

bude sestávat z 

několika desítek 

akcí, workshopů, 

projekcí, představení, 

koncertů a debat,

do nichž se může 

zapojit široká 

veřejnost. 



Festivalový den

Festival demokracie již 
tradičně vyvrcholí 

festivalovým dnem v 
centru Prahy.

Návštěvníky čeká 
pásmo zajímavých 

rozhovorů, koncertů
a svou činnost také  

představí 
nejvýznamnější 

neziskové organizace 
zabývající se 

podporou lidských 
práv a demokracie.



Kdo se může do Festivalu zapojit?



Dáváme prostor všem, co 
chtějí přispět do diskuze:

Rodiny s dětmi
Pro budoucnost Vašich dětí.



Univerzity a studentské spolky
Mladí lidé mají mít k politickým otázkám co říct.

Dáváme prostor všem, co 
chtějí přispět do diskuze:



Senioři
Senioři se rádi podělí o své životní zkušenosti.

Dáváme prostor všem, co 
chtějí přispět do diskuze:



Nevládní a neziskové organizace
Ti, co dělají věci srdcem.

Dáváme prostor všem, co 
chtějí přispět do diskuze:



Umělci a umělkyně
Diskuze se dá vést nejen slovy.

Dáváme prostor všem, co 
chtějí přispět do diskuze:



Partneři
I firmy chtějí pomáhat.

Dáváme prostor všem, co 
chtějí přispět do diskuze:



Jak můžete přispět?



Jak můžete přispět?

Vystoupením na venkovním 
pódiu se svým hudebním či 
jiným číslem.

Zviditelněním vašich aktivit 
na stánku.

Prodejem vašich produktů 
nebo jídla.

Během festivalového dne

Celodenní program v centru Prahy. Vstup zdarma.



Jak můžete přispět?

Zorganizujte veřejnou diskuzi, 
kulatý stůl nebo debatu s 
odborníky, promítání, 
autorské čtení, výstavu, 
koncert nebo divadelní 
představení pojednávající o 
demokratických hodnotách a 
přispívající k cílům Festivalu 
demokracie. 

Přidejte vaši akci do programu                                       
Festivalu democracie

Nebudete v tom sami.



Zviditelníme Vás!
Nabízíme zajímavý prostor pro prezentaci.



Pojďte do toho s námi!
Staňte se našim partnerem.



Kontakt:

Nadace Forum 2000
Festival demokracie

Email: fedem@forum2000.cz
Tel. 224 310 991

www.forum2000.cz/fedem


