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Naše mise

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

Společné aktivity

Na viděnou na NGO Marketu!

Platforma DEMAS plánuje prezentovat prá-
ci svou a svých členských organizací v rámci 

Aktivity jednotlivých členů

str zahraničních věcí ČR Tomáš Petříček. Publi-
kaci si nyní můžete přečíst zde.

Křest Databáze expertek

Jaká je a jaká by měla být role žen ve veřejném 
prostoru a v politice? Existují rozdíly mezi žen-
skými a mužskými politickými řešeními? Přijď-
te 1. října od 19.00 na křest Databáze expertek 
s promítáním filmu Feministryně. Na přelomu 
let 2019 a 2020 se Asociace pro mezinárodní 
otázky (AMO) rozhodla říct stop „manelům“ 
(tzn. panelům obsazených pouze muži) a uká-
zat, že ženy jsou a chtějí být slyšet ve všech sfé-
rách společnosti, včetně veřejných debat, které 
zásadním způsobem ovlivňují životy nás všech. 
Díky crowdfundingové kampani tak vznikla 
Databáze expertek na zahraniční, evropskou 
a bezpečnostní politiku, abychom ukázali, že 
argument, že „ženy odbornice nejsou“ nebo 
„prostě to tak vyšlo“ už v 21. století neobstojí. 

linkievičem vybrala pražská Charita osm bělo-
ruských studentů, kteří nemohli vystudovat ve 
své zemi, a umožnila jim vysokoškolská studia 
v Česku. Čtěte rozhovor s Aniou Vybíralovou.

Asociace pro mezinárodní 
otázky

Agenda pro českou zahraniční politiku 
2020

Dne 16. září jsme pokřtili naší výroční publikaci 
Agenda pro českou zahraniční politiku. Pande-
mie nemoci covid-19 přetváří svět kolem nás 
a proměny, ke kterým dochází, je nezbytné od-
povědně a s klidem analyzovat a uvážit, jak by 
na ně měla reagovat česká zahraniční politika. 
S úvodním projevem a reflexí nad minulými 
dvěma lety zahraniční politiky vystoupil i mini-

Arcidiecézní charita Praha

Arcidiecézní charita Praha vyhlašuje 
veřejnou sbírku na pomoc Bělorusku

Arcidiecézní charita Praha připravuje v souvis-
losti s novou situací v Bělorusku další projekty 
pomoci. Navazuje tak na sedmnáctiletou spo-
lupráci s místními charitními partnery ve měs-
tech Vitebsk, Minsk, Mogilev, Grodno, Lyntupy 
a  Braslav. 

Celonárodní veřejná sbírka (č. ú. 749994/5500) 
podpoří:
	 •	osoby, které se ocitají v sociálně nebo zdra-

votně nepříznivé situaci;
	 •	rozvojové, humanitární a demokratizační 

projekty;
	 •	vzdělávání a posilování struktur místních 

neziskových organizací a organizací občan-
ské společnosti.

Více informací: https://praha.charita.cz/vyhla-
sujeme-verejnou-sbirku-na-pomoc-belorusku/

Spolek Česko 89 + Bělorusko 20

Arcidiecézní charita Praha spolu s Mons. Vác-
lavem Malým a dalšími osobnostmi plánuje 
založení česko-běloruského Spolku Česko 89 + 
Bělorusko 20. Spolek se bude angažovat v posi-
lování česko-běloruských vztahů, v pomoci Bě-
lorusku a umožní dalším lidem aktivně vstoupit 
do problematiky.

Jednou ze spoluzakladatelek spolku je Ania 
Vybíralová – Běloruska, která do Česka přijela 
před 14 lety díky demokratizačnímu projektu 
Arcidiecézní charity Praha. Spolu s tehdejším 
běloruským opozičním lídrem Alaksandrem Mi-

NGO marketu – tradičního festivalu nezisko-
vých organizací. Z důvodu epidemiologických 
opatření byl NGO Market přesunut zcela do 
online prostředí. Věříme, že i v tomto formátu 

bude návštěva jednotlivých organizací zajíma-
vá. Aktuální informace najdete na stránkách 
www.demas.cz a www.forum2000.cz a na FB 
stránce události.

http://www.amo.cz/cs/agenda-pro-ceskou-zahranicni-politiku/agenda-pro-ceskou-zahranicni-politiku-2020/
https://www.facebook.com/events/353815722670497/?acontext=%7B%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A137840073155%7D%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5b%5d%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/353815722670497/?acontext=%7B%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A137840073155%7D%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5b%5d%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
http://www.databaze-expertek.amo.cz/
https://praha.charita.cz/beloruska-ania-vybiralova-zivot-v-cesku-mi-rozsiril-obzory/
https://praha.charita.cz/vyhlasujeme-verejnou-sbirku-na-pomoc-belorusku/
https://praha.charita.cz/vyhlasujeme-verejnou-sbirku-na-pomoc-belorusku/
https://www.google.com/url?q=http://www.demas.cz&sa=D&source=hangouts&ust=1601024945207000&usg=AFQjCNHh5QQZOoNkmgJcFyrTuIWrQeur3g
https://www.google.com/url?q=http://www.forum2000.cz&sa=D&source=hangouts&ust=1601024945207000&usg=AFQjCNF8Fv8GWQiiCUSw8HHBjf9Hekv31A
https://www.facebook.com/www.ngomarket.cz
https://www.facebook.com/www.ngomarket.cz
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O dekarbonizaci v Senátu ČR

Dne 8. 9. 2020 jsme ve spolupráci s Výborem 
pro záležitosti EU uspořádali na půdě Senát 
Parlamentu ČR expertní setkání se zástupci 
vědecké, veřejné i soukromé sféry shrnující 
klíčové výstupy existujících studií a stejně tak 
i metodologická východiska dekarbonizace 
zemí, což umožní srovnání různých přístupů 
v širší perspektivě. Záznam ze setkání najdete 
na našem Facebooku.

Centrum pro lidská práva 
a demokracii

Těší nás, že Vás po roce můžeme opět pozvat 
na přednášku o vývoji lidských práv za období 
2018–2019, která se koná ve středu 21. října 
od 16.00 v místnosti 025 na Právnické fakultě 
Masarykovy univerzity v Brně. Za jednotlivé 
tematické oblasti (mezinárodní trestní sprave-
dlnost; evropský systém ochrany lidských práv; 
mezinárodní politika, byznys a lidská práva; ČR 
a lidská práva) promluví vedoucí Centra pro 
lidská práva a demokracii, diskuse bude násle-
dovat. Kromě toho představíme také možnost 
stáží v Centru. 

Dne 23. října se na Právnické fakultě MU 
v Brně za spolupráce čtyř lidskoprávních cen-
ter uskuteční Conference on democracy, rule 
of law and human rights. V rámci konference 
se mimo jiné uskuteční tematické panely: Xe-
nophobia and minorities, Discrimination and 
hate-speech a Judicial reforms and judicial in-
dependence.

Člověk v tísni

Ve Venezuele financujeme školní obědy, kte-
ré pomohly zvýšit motivaci ke studiu i školní 
docházku. Jídlo připravovali rodiče, přátelé 
i sousedi, což napomohlo upevňování vztahů  
v komunitě.

Dopis na podporu ázerbájdžánského opo-
zičního vůdce a vězně svědomí Tofiga Yagublu. 
Od svého zatčení drží protestní hladovku, kte-

Forum 2000

Nový svět na obzoru? Jak obnovit od-
povědnost a solidaritu  
24. ročník konference Forum 2000 
letos online! 12.–14. října 2020

S ohledem na probíhající pandemii všechna 
říjnová setkání 24. ročníku konference Forum 
2000 s názvem „Nový svět na obzoru? Jak ob-
novit odpovědnost a solidaritu“ proběhnou 
online.

Všechny diskuze se uskuteční během odpo-
ledne (SEČ). Na webu a sociálních sítích Nadace 
Forum 2000 vás budeme postupně informovat 
o programu a jednotlivých řečnících z celého 
světa, se kterými se tentokrát setkáme pouze 
v online místnostech. Živý přenos konference 
bude dostupný na sociálních sítích Nadace bez 
nutnosti předchozí registrace. Sledujte proto 
naše FB stránky, Twitter a YouTube kanál a zá-
roveň se přihlaste k odběru našeho newslette-
ru, aby vám žádné novinky neunikly!

Vnímáme tuto změnu jako příležitost jinak 
a nově naplňovat poslání Nadace Forum 2000 
a předávat odkaz jeho zakladatelů Václava Hav-
la a Elieho Wiesela dalším generacím. Na tuto 
zkušenost se nesmírně těšíme a přejeme 
vám i nám bohaté a dynamické online diskuze 
v rámci letošního Fora 2000.

Transitions Online 

Transitions ran our very first Foreign Correspon-
dent Online Training Course from July 20–30, 
an online version of the Going on Assignment 
Course. Students from five different countries 
joined us to learn essential skills for foreign re-
porting from working journalists from The New 
York Times, the BBC, Reuters, The Associated 

rou nehodlá ukončit, dokud nebude propuštěn, 
nebo dokud nezemře.

Otevřený dopis na podporu svobodného 
Běloruska. Je určený zástupcům Evropského 
parlamentu a v dopise je vyzýváme k uvalení cí-
lených sankcí a zavedení mechanismu na pod-
poru a rozvoj běloruské občanské společnosti.

Dne 12. 10. od 19.00, kino Pilotů: Ukradený 
Krym. Příběhy deportace krymských Tatarů – 
promítání filmu a následná diskuze.

Europeum

Během letních prázdnin a počátkem podzimu 
pokračoval Institut pro evropskou politiku EU-
ROPEUM ve svých aktivitách převážně ve vir-
tuálním prostředí. Natočili jsme dva nové díly 
podcastu Talking EUROPE[UM], který se zabý-
vá otázkami aktuálního dění v EU, a novinky 
týkající se nadcházejících epizod můžete nově 
sledovat i na Instagramu. Všechny publikované 
díly jsou dostupné na několika podcastových 
platformách. 

Pokračování se dočkala i série debat Café 
Evropa. V rámci čtyř diskusí jsme s našimi hos-
ty probírali témata jako EU a LGBTI, Evropský 
plán obnovy v souvislosti s novým rozpočtem 
EU, projev o stavu Evropské unie a budoucnost 
uhelných regionů v ČR. Pod hlavičkou Prague 
Climate Talks se rovněž uskutečnila debata nad 
otázkou klimatické změny sjednocující/rozdě-
lující společnost.

Naši výzkumníci se během léta věnovali nej-
různějším tématům: publikovali články týkající 
se polských voleb, protestů v USA a českého 
vnímání reakce EU na COVID-19 a klimatické 
změny, dále dva EU Monitory zabývající se no-
vou slovenskou vládou a Konferencí o budouc-
nosti Evropy a v neposlední řadě i Index českých 
zájmů ohledně evropské pomoci a jejího dopa-
du na českou ekonomiku.

file:///C:\Users\vlastnik\Downloads\bit.ly\scenare-pro-CR
http://www.centrumlidskaprava.cz/prednaska-vyvoj-lidskych-prav-2018-2019
https://www.humanrightscentre.org/v4-review/v4-human-rights-review
https://www.humanrightscentre.org/v4-review/v4-human-rights-review
https://www.clovekvtisni.cz/ve-venezuele-skolni-obedy-7021gp
https://www.clovekvtisni.cz/odsouzeny-azerbajdzansky-opozicni-vudce-tofig-yagublu-si-zaslouzi-nasi-podporu-7029gp
https://www.clovekvtisni.cz/odsouzeny-azerbajdzansky-opozicni-vudce-tofig-yagublu-si-zaslouzi-nasi-podporu-7029gp
https://www.forum2000.cz/projekty/novy-svet-na-obzoru-jak-obnovit-odpovednost-a-solidaritu
https://www.forum2000.cz/projekty/novy-svet-na-obzoru-jak-obnovit-odpovednost-a-solidaritu
https://www.forum2000.cz/konference-forum-2000-2020-recnici-novy-svet-na-obzoru-jak-obnovit-odpovednost-a
https://www.facebook.com/forum.2000/videos/220503812720171/
https://twitter.com/Forum_2000
https://www.youtube.com/user/forum2000foundation
https://www.forum2000.cz/odber-novinek
https://toleducation.org/courses/online-journalism-course/fees-2-3-2/
https://toleducation.org/courses/online-journalism-course/fees-2-3-2/
https://www.facebook.com/clovekvtisni/posts/10157142092551432?__cft__%5b0%5d=AZXaTPWQWBxCSzknS5Naj975wTe3nZw42yDXwQjyds0MNC1kQQ8_l48xbSBixqZRelUKOlRYRMeL2xxaqBhlWMi27W1-m43m7DOMDFPSGWNabaC-dP1r8EahZ4KN5zRl-TPZtlYSFkhGytrhQM1kO0zoDupbnnHec2JXIubjhWFBx8HpvbwYssDLpvj6qO7ao8pBDqQOHd1WD-u4KMR4Bt0LBHvmfbxjgA8He4abkjSDEg&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/clovekvtisni/posts/10157142092551432?__cft__%5b0%5d=AZXaTPWQWBxCSzknS5Naj975wTe3nZw42yDXwQjyds0MNC1kQQ8_l48xbSBixqZRelUKOlRYRMeL2xxaqBhlWMi27W1-m43m7DOMDFPSGWNabaC-dP1r8EahZ4KN5zRl-TPZtlYSFkhGytrhQM1kO0zoDupbnnHec2JXIubjhWFBx8HpvbwYssDLpvj6qO7ao8pBDqQOHd1WD-u4KMR4Bt0LBHvmfbxjgA8He4abkjSDEg&__tn__=%2CO%2CP-R
http://www.kinopilotu.cz/2668333
http://www.kinopilotu.cz/2668333
https://www.europeum.org/articles/detail/3379/talking-europe-um-podcast-o-deni-v-evrope-a-eu
https://www.instagram.com/talking.europeum/
https://www.europeum.org/articles/detail/3585/pozvanka-cafe-evropa-online-eu-a-tema-lgbti-co-delaji-evropske-instituce-v-oblasti-prav-a-ochrany-sexualnich-mensin
https://www.europeum.org/articles/detail/3629/pozvanka-cafe-evropa-online-evropsky-plan-obnovy-jak-bude-vypadat-rozpocet-eu-po-pandemii
https://www.europeum.org/articles/detail/3629/pozvanka-cafe-evropa-online-evropsky-plan-obnovy-jak-bude-vypadat-rozpocet-eu-po-pandemii
https://www.europeum.org/articles/detail/3643/pozvanka-cafe-evropa-online-projev-o-stavu-evropske-unie-2020-co-ceka-eu-pristi-rok
https://www.europeum.org/articles/detail/3655/pozvanka-cafe-evropa-online-konec-uhli-v-cesku-jaka-je-budoucnost-uhelnych-regionu-v-cr
https://www.europeum.org/articles/detail/3655/pozvanka-cafe-evropa-online-konec-uhli-v-cesku-jaka-je-budoucnost-uhelnych-regionu-v-cr
https://www.europeum.org/articles/detail/3645/pozvanka-prague-climate-talks-klimaticka-zmena-muze-sjednotit-rozdelenou-spolecnost
https://www.europeum.org/articles/detail/3645/pozvanka-prague-climate-talks-klimaticka-zmena-muze-sjednotit-rozdelenou-spolecnost
https://www.europeum.org/articles/detail/3581/the-polls-are-in-unpacking-the-polish-presidential-elections
https://www.europeum.org/articles/detail/3597/why-the-us-protests-matter
https://www.europeum.org/articles/detail/3637/jak-ceska-republika-vnima-reakci-eu-na-covid-19
https://www.europeum.org/articles/detail/3651/ceske-vnimani-klimaticke-politiky-eu
https://www.europeum.org/articles/detail/3651/ceske-vnimani-klimaticke-politiky-eu
https://www.europeum.org/articles/detail/3615/eu-monitor-nova-slovenska-vlada-exemplarni-priklad-vuci-zbytku-v4-uprostred-globalnich-krizi
https://www.europeum.org/articles/detail/3615/eu-monitor-nova-slovenska-vlada-exemplarni-priklad-vuci-zbytku-v4-uprostred-globalnich-krizi
https://www.europeum.org/articles/detail/3623/konference-o-budoucnosti-evropy-dalsi-obet-covid-19
https://www.europeum.org/articles/detail/3623/konference-o-budoucnosti-evropy-dalsi-obet-covid-19
https://www.europeum.org/articles/detail/3599/index-ceskych-zajmu-v-eu-projednavana-evropska-pomoc-ceske-ekonomice-prospeje
https://www.europeum.org/articles/detail/3599/index-ceskych-zajmu-v-eu-projednavana-evropska-pomoc-ceske-ekonomice-prospeje
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Countering Misinformation  
in Southeastern Europe

Transitions concluded a successful project in 
the Balkan countries. The project titled “De-
bunking Misinformation in South East Europe” 

Členské organizace DEMAS: 
Agora Central Europe 
Asociace pro mezinárodní otázky 
CEELI Institute 
Centrum pro komunitní práci 
Centrum pro lidská práva a demokracii 
CEVRO 
Člověk v tísni 
Europeum 
Nadace Forum 2000 
Občanské Bělorusko 
Transitions 
Transparency International Česká republika

Organizace s pozorovatelským statusem:
Arcidiecézní charita Praha 
Amnesty International

© DEMAS – Asociace pro podporu  
demokracie a lidských práv, 2020

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

Třetí číslo Zpravodaje DEMAS 
vychází v září 2020.

DEMAS
Asociace pro podporu  
demokracie a lidských práv
Pohořelec 6
118 00 Praha 1

info@demas.cz / www.demas.cz
https://www.facebook.com/asociaceDEMAS/
IČO: 75156539 / DIČ: CZ75156539

Správní rada: 
Lucia Argüellová
Vít Dostál 
Jakub Klepal 
Marek Svoboda
Šimon Zajíček

Výkonná ředitelka:  
Sabina Malcová

Vydání tohoto čísla bylo podpořeno z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci 
Programu transformační spolupráce ČR.

Press, and many more. Participants listened to 
valuable advice about writing feature stories 
from abroad, pitching to editors back home, 
and how to get set up as a freelance journalist 
in a foreign country. Attendees also received 
individual feedback on the stories they wrote.

This “experiment” in running the course on-
line turned out well, and we can’t wait to do it 
again in the fall! If you have a passion for this 
line of work and want to acquire some practical 
skills, join us for the November 2020 foreign 
reporting course!

August  2020  the  Transitions  website  has 
just been relaunched with an upgraded design 
and navigation. You can expect the same qu-
ality coverage of Central and Eastern Europe 
going forward. Also, if you have the time, we 
would greatly appreciate to hear your initial 
feedback on the website, our plans for a daily 
newsletter, and other ways we can better serve 
your interests. Please fill out our readership 
survey and let us know what you think! If you 
encounter any problems, or have any further 
requests, please do not hesitate to contact 
transitions@tol.org at anytime. 

was initiated in April 2019 with funding from 
the National Endowment for Democracy. In it, 
TOL and its partners tackled the growing pre-
sence of false information and other forms of 
unprofessional reporting in the news media of 
the Western Balkans. 

mailto:info%40demas.cz?subject=
http://www.demas.cz
https://www.facebook.com/asociaceDEMAS
https://forms.gle/Qjn6DrS1HotXMMB88
https://forms.gle/Qjn6DrS1HotXMMB88
https://tol.org/
https://tol.org/
https://tol.org/
https://forms.gle/U4TGkMDSV7FAWyXR9
https://forms.gle/U4TGkMDSV7FAWyXR9
https://forms.gle/U4TGkMDSV7FAWyXR9
mailto:transitions@tol.org

