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Naše mise

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

Společné aktivity
Závěry z odborných debat
Ve čtvrtek 5. března 2020 se v Pražském krea
tivním centru setkaly téměř tři desítky zá
stupců neziskového sektoru, státní správy,
akademického prostředí i businessu k disku
zím na téma Podpora občanské společnosti
prostřednictvím pro bono služeb soukromého
sektoru a Občanská angažovanost mladých
a studentů. Setkání uspořádala asociace
DEMAS ve spolupráci s maďarskou pobočkou
evropské pro bono sítě PILnet. Diskuze se za
měřily na aktuální problémy, kterým čelí orga

nizovaná občanská společnost (nejen) v České
republice, na existující nástroje podpory ob
čanské společnosti a formy spolupráce a pod

pory mezi občanským a soukromým sektorem.
Závěry ve formě dvou briefing paperů můžete
najít v publikacích na webu DEMAS.

NNO A KORONAVIROVÁ EPIDEMIE
Členské organizace DEMAS i v této nelehké době pokračují ve své činnosti, byť v modifiko
vané podobě. Řada chystaných událostí se přesunula do online světa; informujeme o nich
i v tomto Zpravodaji. Členské organizace zároveň různou formou pomáhají při řešení problé
mů vzniklých v souvislosti s epidemií koronaviru – podrobněji viz AMO, Arcidiecézní charita
Praha a Člověk v tísni.

Aktivity jednotlivých členů
Amnesty International
Miliony dopisů s Amnesty – tentokrát
za děti, studenty a mladé do 26 let
Amnesty pořádala kolem Dne lidských práv
10. prosince 2019 největší světovou kampaň:
Maraton psaní dopisů proti nedodržování lid
ských práv v různých koutech světa.
V mnoha zemích jsou neprávem vězněni
a perzekvováni právníci, reportéři, aktivisté, ale
i běžní lidé třeba jen za vyjádření svého názoru,
obranu práv ostatních nebo účast na demon

straci. Takovým a dalším, kteří se stali obětí bez
práví, se snažíme kampaní Maraton psaní dopisů pomoct. Maraton 2019 byl věnován mla
dým lidem do 26 let, kterým jsou upírána jejich
práva. Cílem Maratonu je společně ručně na
psat a poslat co nejvíc dopisů s výzvami vládám
a úřadům příslušných zemí a upozornit tak na
porušování práv konkrétních lidí. Kromě dopisů
vládním představitelům dáváme taky možnost
napsat dopis, pohled nebo vzkaz přímo uvězně
ným nebo jejich rodinám a vyjádřit jim tak pod
poru. Téměř 500 Čechů a Češek za ně napsalo
dopis nebo dokonce uspořádalo dopisovou
akci a do psaní zapojilo třeba své přátele,

rodinu nebo veřejnost. Podařilo se nám ručně
napsat skvělých 17 357 dopisů, díky!

Arcidiecézní charita Praha
Arcidiecézní charita Praha spolu s místními
Charitami pokračuje i během nouzového stavu
v pomoci nejpotřebnějším lidem v naší zemi.
V azylových domech a v domovech pro seniory
a lidi s postižením pečuje o stovky těch, kteří
jsou koronavirovou epidemií nejohroženěj
ší. Nadále pomáhají i charitní terénní služby.
V nich přes 200 pečovatelek a 50 zdravotních
sester každý den vyráží do domácností senio
rů a nemocných. Charita nadále pomáhá tisí
cům lidí bez domova; více než 600 z nich jsme
rozdali roušky. Poradny pro lidi v nouzi, pro
migranty a pro oběti domácího násilí fungují
telefonicky a online. Nově jsme pro potřeb
né zřídili krizovou linku sociální pomoci pro
Prahu a Středočeský kraj (737 280 635, která
funguje v pracovní dny od 10 do 15 hodin).
S celostátním dosahem je v non-stop v provo
zu například charitní Linka důvěry v Blansku
(516 410 668 nebo 737 234 078). Obrátit se
lze i na duchovní pomoc na telefonu, kterou
poskytují kněží, řeholnice a další duchovní.  
Více informací: https://praha.charita.cz/ko
ronavirus/.
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Asociace pro mezinárodní
otázky
Databáze expertek v zahraniční
politice
Dokončili jsme technické práce na databázi
expertek – přesunuli jsme se do fáze plnění
portfólií. K Mezinárodnímu dni žen jsme si na
dělili databázi expertek, na které jsme od ledna
pracovali s firmou Breezy. Děkujeme všem, kte
ří nám přispěli a pomohli nám uskutečnit náš
sen. A jak jsme na tom dva měsíce po ukončení
fundraisingové kampaně? Hotovo je vytvoření
webu databáze expertek, plnění databáze port
folii odbornic a plánujeme workshopy pro stu
dentky VŠ. Můžete podpořit provoz databáze.
Každá korunka se hodí!

Série AMO live-streamů
Nemůžeme se sice potkávat naživo, ale ne
chceme příznivce zahraničněpolitických témat
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ochudit o akce z naší dílny – připravili jsme pro
to sérii live-streamů AMO on-line (25. 3., 1. 4.
a 8. 4.), první s tématem „USA, volby a korona
virus“, sledujte naši FB událost.

StopFake.cz
Abychom přispěli k informovanosti společnosti
a odolnosti vůči dezinformacím o koronavi
rové nákaze, vytvořili jsme speciální rubriku
COVID-19 na našich webových stránkách. Buď
te v bezpečí a nešiřte virus ani dezinformace!

Člověk v tísni
Cenu Homo Homini za rok 2019 obdržel vý
znamný tádžický právník Buzurgmehr Jorov,
který za svou snahu hájit lidská práva dostal
28 let vězení. Cenu předával ukrajinský režisér,
bývalý politický vězeň a držitel Sacharovovy
ceny 2018, Oleh Sencov. Video z předání ceny
k shlédnutí zde.

Ve dnech 5.–14. 3. se měl uskutečnit festival
dokumentárních filmů o lidských právech Je
den svět. Přestože festival musel být v půlce
přerušen, řadu filmů bylo možné shlédnout
online Jeden svět u vás doma.
V rámci pomoci ke zvládnutí aktuální mimo
řádné situace jsme zřídili dluhové help linky
pro pomoc lidem, kteří se dostávají do dlu
hové, finanční a existenční tísně 774 392 950
(po–pá 9–18 h).
Zpřístupnili jsme přes 270 filmů a metodic
kých materiálů pro učitele a širokou veřejnost.
Lektoři na portálu JSNS.cz také po dobu uza
vření škol pravidelně publikují tipy a doporuče
ní, jak s materiály v současné situaci pracovat.
Pro sebevzdělávání učitelů jsme zprovoznili
on-line knihovnu, e-learning a pro učitele při
pravujeme speciální webináře. Podporujeme
domácí vzdělávání dětí, které nemají přístup
k internetu.
Provedli jsme rozsáhlé šetření mezi rodina
mi sociálně znevýhodněných dětí a vydali sadu
doporučení pro učitele a vzdělávací instituce,
jak s těmito dětmi pracovat.
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Připravili jsme Vzor návrhu na odklad exe
kuce pro lidi, kteří se dostávají do platební
neschopnosti. Komunikujeme s největšími po
skytovateli úvěrů a vyzýváme je k toleranci při
možném zpoždění splátek.
Pracujeme aktuálně s cca 3 tisíci klienty.
Poskytujeme pomoc v Praze a Středočeském
kraji, na Ústecku, Liberecku, Karlovarsku, Cho
mutovsku, Plzeňsku, Olomoucku a Jesenicku
(je možné se obracet na koordinátory sociální
práce nejblíže bydlišti).

Europeum
Na začátku roku 2020 se uskutečnila deba
ta 30 Years of Freedom: What Future for
Think-Tanks? reflektující roli think-tanků
v uplynulých letech, a to k jubilejnímu
30. výročí svobody v naší zemi. Zároveň vyšel
každoroční Global Go-To Think-Tank Index, kte
rý označil EUROPEUM za nejlepší think-tank
v Česku již potřetí v řadě, v kategorii Central
and Eastern Europe jsme se pak posunuli na
2. místo. V lednu jsme odprezentovali pro
jekt Reconciliation in Visegrad and the Western
Balkans: Overcoming the Past Together, který
zahrnoval pět dílčích studií. Následně vyšel re
port. Přečíst si můžete i studii Češi a značka
EU: Jak se cítí Češi ohledně EU a co by mohlo
změnit jejich názor?, zpracovanou naším vý
zkumným pracovníkem Vítem Havelkou. Spolu
s ambasádou Severní Makedonie a Institutem
mezinárodních studií Fakulty sociálních věd
Univerzity Karlovy uspořádalo EUROPEUM akci
v pražském Karolinu, věnovanou přístupu EU
k zemím západního Balkánu a agendě rozšiřo
vání EU. Diskuze se zúčastnil i makedonský mi
nistr zahraničí Nikola Dimitrov.
Pokračovala série debat EU±, které se bě
hem prvního čtvrtletí 2020 věnovaly napří

Hong Kong Baptist University – January 2020
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Solutions Journalism – March 2020

klad evropskému rozpočtu či nové vládní koa
lici v Rakousku. Na začátku února pak proběh
la diskuze o brexitu. Mezi tématy debat Café
Evropa bylo například připomenutí 75 let od
osvobození Osvětimi nebo vztah EU a Blízké
ho východu. Vzhledem k pandemii COVID-19
a bezpečnostním opatřením se březnová
Café Evropa o modernizaci českého školství
přesunula do online prostředí. Během ledna
a února také vyšly tři odborné EU Monitory:
Karel Barták zpracoval problematiku progra
mu Kreativní Evropa, Vít Havelka psal o rapid
ním nárůstu českého HDP a mezd a Danielle
Piatkiewicz se věnovala brexitu a budoucnosti
bezpečnosti pro východní a střední Evropu.
V březnu jsme spustili další ročník soutě
že pro střední školy EuropaSecura a začalo
přihlašování na letní školu European Summer
School in Prague – letošním tématem je Europe in a changing climate.

i návštěvníků přesouváme na podzimní termín.
Momentálně intenzivně komunikujeme s mož
nými prostory. Nový termín a místo konání ve
letrhu zveřejníme v co nejkratším čase na na
šem webu a Facebooku.

Forum 2000

Hong Kong Baptist University –
January 2020

NGO Market 2020s

For the eleventh year running, Transitions
hosted 63 students and five faculty members
from the Hong Kong Baptist University (HKBU)
during their study abroad visit. The course took

Letošní NGO Market kvůli současné mimořád
né situaci a s ohledem na zdraví vystavovatelů

Transitions Online
Solutions Journalism – March 2020
On March 5th, Transitions’ Solutions Journa
lism Coordinator, Lucie Černá, lead introducing
the basics of Solutions Journalism to Ukrainian
journalists in Odessa and on March 6th a lec
ture to the students at Odessa National Poly
technic University. During the meeting Lucie
recalled the basic principles of the solutions
journalism to the participants and they started
working on stories.
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place between January 2–5 2020, under the
heading “Prague Study Abroad Course”. During
their stay, the group met with prominent me
dia experts and visited the Seznam.cz.

Five Main Outcomes – Prague Media
Point 2019

Tiráž
Transparency International
Čeho dosáhlo Kosovo v roce 2019
Boj proti korupci je jedním z hlavních témat ak
tuální veřejné debaty v Kosovu. Nespokojenost
s pokusy vládnoucí koalice zneprůhlednit poli
tické finance, byla jednou z příčin pádu vlády
a předčasných voleb na podzim 2019. Vítězná
vládní koalice (Sebeurčení a Kosovská demo
kratická liga) uvádí zprůhlednění financování
stran jako jednu z programových priorit, a tak
podporuje nadějné výhledy. Má však před se
bou řadu překážek, mezi nimiž je tou největší
interní neshoda na řešení špatných vztahů se
sousedním Srbskem.
TI ČR se v Kosovu snaží přispět především
ke zprůhlednění financování politických stran
a transparentnosti voleb. Práce je hodně, pro
tože turbulentní Kosovo je de facto v perma
nentní předvolební kampani. Jen za poslední
čtyři roky proběhly troje volby, z toho dvoje
předčasné, a schyluje se k dalším. Více…
TI ČR spolupracuje s Kosova Democratic In
situte díky podpoře MZV ČR, program Transi
tion Promotion.

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