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Výroční zpráva za rok 2018
Naše mise

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

Výroční zpráva za rok 2018
Vážené dámy, vážení pánové,
v roce 2018 uplynulo deset let od založení asociace DEMAS. Když se v létě roku 2008 sešlo
několik organizací pracujících na poli podpory
základních práv a svobod spolu s podporou
demokracie, měly za sebou již několikaletou
pracovní zkušenost na společných projektech.
Otázka ustanovení oficiální platformy byla nasnadě. V uplynulém období, od doby vzniku
asociace, byly realizovány aktivity, které svým
zaměřením podporovaly právě šíření myšlenek
a principů transformační a demokratizační politiky, která je posledních dvacet pět let oficiální
součástí české zahraniční politiky, jelikož tím
Česká republika přispívá k bezpečnosti, stabilitě
a udržitelnému rozvoji ve světě.
Za tu dobu se DEMAS stal stabilním partnerem mnoha aktivit Ministerstva zahraničních
věcí České republiky (dále jen MZV), pro které
představuje hlavního partnera občanské společnosti v této problematice a také dodavatele
vybraných expertních podkladů. Touto činností
významně přispíval a přispívá k dobré pověsti
České republiky, která je bohužel v posledních
létech stále více ohrožována turbulencemi
v domácí politice, jež se negativně projevují
i v chování České republiky na mezinárodním
poli. DEMAS se transparentní podporou lidských práv a demokracie doma i ve světě snaží ukázat, že Česká republika má stále živou
a seriózní občanskou společnost, které otázky
svobody a demokracie nejsou cizí. Stále více
si také uvědomujeme, že účinná a smysluplná
podpora demokracie ve světě se neobejde bez
obhajoby demokracie a jejích hodnot u nás
doma; DEMAS proto bude i do budoucna usilovat o zkvalitňování veřejného povědomí o demokracii a lidských právech nejen v zahraničí,
ale i v České republice.
Pavel Pšeja, předseda správní rady
Sabina Malcová, výkonná ředitelka

Fungování platformy
v desátém roce
Ke konci roku 2018 platforma sdružovala třináct řádných členů a dva členy se stálým pozorovatelským statusem. V průběhu roku 2018,
v němž platforma oslavila desáté výročí své

existence, proběhly dvě schůze celé platformy
a čtyři schůze správní rady, které sloužily jak
k vyřešení vnitřních záležitostí platformy, tak
především k programové diskusi o působení a společných aktivitách. Hnacím motorem
společné práce je z povahy věci Sekretariát.
Na zářijové valné hromadě byla zvolena nová
správní rada, která dohlíží na správné směřování platformy. Členské organizace zvolily správní
radu v následujícím složení: Vladimír Bartovic,
Vít Dostál, Sylva Horáková, Jakub Klepal (místopředseda) a Pavel Pšeja (předseda). Práce
platformy byla stejně jako v předešlých letech
rozdělena do několika pracovních skupin pokrývajících jak geografické oblasti, především
postsovětský region, tak tematické oblasti, především advokační činnost.
Stejně jako v předchozích letech i v roce
2018 proběhla živá diskuse celé platformy
a dalších implementátorů projektů MZV ČR
na téma prioritních zemí české zahraniční
politiky. Diskuse vyústila ve společné stanovisko platformy určené pro MZV ČR, doprovázené podpůrnou dokumentací zahraničních
věcí ČR. Pro MZV ČR byl též určen výběr relevantních informací z oblasti praktické podpory
politických lidských práv, které byly využity pro
přípravu podkladů pro vystoupení ministra na
zasedání Rady pro lidská práva OSN v Ženevě.
V průběhu celého roku též probíhala různá
setkání se zástupci státní správy – především
různých odborů MZV, politických stran, obou
komor Parlamentu ČR, odborné i laické veřejnosti –, při nichž docházelo k výměně informací
týkajících se transformační politiky a demokratizace. Vzpomeňme též, že DEMAS působil jako
člen expertní skupiny pro nevládní neziskové
organizace, kterou při své práci využívá místopředsedkyně Senátu Miluše Horská.
Obdobně jako v předešlých letech se platforma DEMAS aktivně zapojovala do činnosti Human Rights and Democracy Network (HRDN),
a to jak účastí na jejích zasedáních v Bruselu,
tak sdílením materiálů a zápisů mezi členy platformy, a v neposlední řadě také participací na
společných prohlášeních a výzkumech HRDN
(viz níže), včetně například participace na bruselském EU‑NGO Human Rights Foru. Dalším
oborovým neformálním uskupením, s nímž DEMAS v roce 2017 spojoval své síly, byla inicia
tiva Měj se k světu. V roce 2018 též probíhala

spolupráce s polskou oborovou platformou
Grupa Zagranica, ale i NNO z Maďarska a Slovenska v rámci projektu financovaného z prostředků National Endowment for Democracy
(NED). V jeho rámci koncem dubna proběhl
advokační workshop a networkingová schůzka
ve Varšavě, kde zástupci DEMAS prezentovali
několik přednášek na téma advokační strategie s důrazem na advocacy vůči EU strukturám.
Spolupráce s visegrádskými NNO pokračovala
také v druhé půlce roku.
Sekretariát se stará rovněž o stálý přísun nových informací pro své členy. Dělo se tak prostřednictvím pravidelné týdenní rozesílky, která
poskytovala geograficky rozčleněné informace
o aktuálním dění, otevřených grantových výzvách, pozvánkách na důležité akce a nových
publikacích.
Stejně jako v předchozích letech podporoval Sekretariát DEMAS budování kapacit svých
členů prostřednictvím poskytování cestovních
grantů. Jejich účelem byla například účast na
konferencích s přednesením odborných příspěvků, výzkumné cesty nebo advokační cesty,
které byly orientovány výhradně na EU instituce v Bruselu.

Konference, semináře
a přednášky
Dne 11. dubna se DEMAS zúčastnil veletrhu
neziskovek NGO Market, který se v Praze koná
pravidelně již od roku 2000. Sekretariát spolu
s některými členskými organizacemi prezentoval jak společnou práci v rámci platformy, tak

NGO Market
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rok 2018. Návrh počítal nejen s razantními škrty v ZRS, ale především se zrušením programu
TRANS. Dopis též převzal Svaz průmyslu a dopravy, který se k našim argumentům připojil.
Asociace i nadále vydávala svůj Zpravodaj,
který v roce 2018 vyšel celkem 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. Webové stránky prošly v posledním
čtvrtletí výraznou obměnou a aktualizací.

Foto: Jeden svět v regionech

i práci jednotlivých organizací. Práci členských
organizací, které nebyly přítomny, prezentoval
Sekretariát. Kontaktní kampaň, do níž je prezentaci na NGO Marketu možné řadit, považujeme za velmi účinnou. Sekretariát zval na letošní NGO Market prostřednictvím prvního vydání Zpravodaje a anotací na svých webových
stránkách. Dále o NGO Marketu informoval ve
druhém vydání Zpravodaje.
Jedno z hlavních témat české zahraniční politiky – transformační spolupráce a demokratizace – je širší veřejnosti stále neznámé. Z tohoto důvodu zorganizovala asociace DEMAS
spolu s odborníky ze svých členských organizací
řadu debat o české zahraniční politice. Diskuse s veřejností se odehrály v rámci filmového
festivalu Jeden svět v regionech např. v Karlových Varech, Českých Budějovicích či Táboře.
Debata Ukrajina pět let po Revoluci důstojnosti
za účasti ukrajinského velvyslanec v ČR Jevhena Perebyjnise proběhla v Městské knihovně
v Hradci Králové. S kladnou odezvou jsme se
setkali na přednáškách na Univerzitě Palackého v Olomouci, které byly určeny českým i zahraničním studentům bakalářských programů.
DEMAS uspořádal tradiční debatu na Foru
2000, tentokrát s názvem V4: Občanská společnost pod tlakem? Demokracie ve Visegrádských
zemích v současnosti prochází turbulentním
obdobím a problémům se nevyhýbá ani občanská společnost. Jaká je současná role občanské
společnosti, jak je možné občanskou společnost vůbec definovat a jakým problémům a tlakům je ve Visegrádských zemích vystavena? Na
tyto a další otázky se zaměřila debata uspořádaná v rámci Festivalu demokracie, který byl
součástí mezinárodní konference Forum 2000.
Na debatu, jež se uskutečnila v úterý 9. října
v Evropském domě, přišli diskutovat Robert
Basch, Robert Břešťan, Roman Joch a Lucia
Najšlová. Akci moderoval Vladimír Bartovic
Z důvodu zlepšení komunikace NNO s veřejností uspořádal Sekretariát DEMAS v moni-

torovaném období dvě půldenní školení. První
proběhlo na téma Krizová komunikace a vnitřní analytika marketingu na sociálních sítích
a druhé pak na téma Komplexní přístup k PR,
skillsharing a praktické příklady z PR praxe.
Foto: Školení

Prohlášení a stanoviska
V roce 2018 se platforma připojila ke dvěma
stanoviskům HRDN týkajících se finančních
nástrojů EU a dále platforma vydala tři společná stanoviska, dvě týkající se stavu maďarské
občanské společnosti, jedno týkající se snah
o škrty v ZRS a TRANS. Dne 19. 2. se DEMAS připojil k dopisu Amnesty International na podporu maďarských NNO. Dne 19. 3. vydal DEMAS
dopis v reakci na nové legislativní návrhy proti
občanské společnosti v Maďarsku. Tomuto stanovisku byl věnován prostor v dubnovém vydání Bulletinu pro lidská práva a demokratizaci.
Dne 27. 11. adresovaly platformy DEMAS, FoRS
a Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci vybraným poslancům a senátorům dopis týkajících se škrtů v ZRS a TRANS
v předkládaném pozměňovacím návrhu posl.
J. Kobzy z SPD k návrhu státního rozpočtu pro

Foto: Debata na Foru 2000

Projekty
Obdobně jako v roce 2017 podpořil Program
transformační spolupráce MZV ČR jednoletý
projekt Podpora platformy DEMAS týkající se
posilování kapacit DEMAS, networkingu, sdílení informací a informování laické i odborné
veřejnosti o problematice české transformační
politiky. Dále se projekt zaměřoval na podporu
advokačních aktivit a spolupráci s MZV ČR.
Projekt Support of Advocacy Activities towards the EU and Central European Cooperation na období říjen 2017 až září 2018 byl
podpořen ze zdrojů National Endowment for
Democracy. Jeho hlavním cílem je podpora advokačních aktivit členských organizací DEMAS
u evropsko‑unijních institucí a spolupráce NNO
v zemích Visegrádské čtyřky.
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Financování
Jak již bylo uvedeno v sekci Projekty, v roce
2018 realizovala asociace DEMAS v rámci dotační činnosti dva projekty.
MZV ČR: 800 tis.
NED: 468 tis.
Všechny výdaje byly neinvestičního charakteru a jsou rozděleny dle rozpočtových schémat
jednotlivých dotačních titulů ponejvíce mezi
osobní a služby a režijní náklady.
Spotřebované nákupy celkem: 313 tis.
Spotřeba materiálu: 15 tis.
Cestovné: 86 tis.
Náklady na reprezentaci: 3 tis.
Ostatní služby: 209 tis.
Osobní náklady celkem: 824 tis.
Mzdové náklady: 626 tis.
Zákonné sociální pojištění: 196 tis.
Zákonné sociální náklady: 2 tis.
Ostatní náklady celkem: 1 tis.
Jiné ostatní náklady: 1 tis.
Poskytnuté příspěvky celkem: 144 tis.
Poskytnuté členské příspěvky: 144 tis.
Náklady celkem: 1282 tis.
Provozní dotace celkem: 1268 tis.
Provozní dotace: 1268 tis.
Přijaté příspěvky celkem: 114 tis.
Přijaté příspěvky (dary): 2 tis.
Přijaté členské příspěvky: 112 tis.
Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem: 33 tis.
Výnosy celkem: 1425 tis.
Hospodářský výsledek před i po zdanění:
143 tis.

Tiráž
Činnost DEMAS je určována nezávisle
a výhradně členskými organizacemi,
nevyjadřuje žádné politické či ideologické
postoje nebo zájmy jakékoli instituce.
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