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Naše mise

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

Aktivity jednotlivých členů

můžete pořídit databázový merch! Ilustrátor-
ka Martu Hlavajová vytvořila grafiku speciálně 
pro náš projekt a my jí za to moc děkujeme. 
Podpořte nás prosím na portálu Darujme.cz 
a pomozte nám ukázat světu, že #ženyjsou. Dě-
kujeme! Více informací na bit.ly/Databaze_Da-
rujme.

Nové trendy V4 

Na začátku listopadu proběhla prezentace pu-
blikace „Trends of Visegrad European Policy,“ 
která vznikla za podpory Konrad-Adenauer-
Stif ung a International Visegrad Fund. Na 
webu trendy.amo.cz/trendy2021 je k dispozici 
nejen samotná publikace, ale také interaktivní 
grafy, datasety a odborné analýzy. Podívejte se 
i na fotografie ze samotné prezentace.

letos na podzim slaví své první narozeniny a vy 
ji můžete kdykoliv bezplatně využít pro získání 
kontaktu na vybrané expertky do svého roz-
hovoru, článku, panelu či odborné debaty na  
https://databaze-expertek.amo.cz.

V rámci kampaně vám přinášíme postře-
hy zajímavých osobností k tématu genderové 
rovnosti, špetku humoru, a co víc, nově si také 

Asociace pro mezinárodní 
otázky

Ženy jsou! Fundraisingová kampaň

Je to tady! Právě běží fundraisingová kampaň 
na podporu naší Databáze expertek. Ta právě 

Společné aktivity

Expertní přednášky na Univerzitě 
Palackého v Olomouci

V průběhu letošního podzimu realizovala plat-
forma DEMAS již počtvrté přednášky v rámci 

předmětu Politicko-geografické procesy v roz-
vojových regionech, který je realizován v čes-
kém a anglickém jazyce pro české i zahraniční 
studenty Katedry rozvojových a environmen-
tálních studií Přírodovědecké fakulty Univerzity 
Palackého v Olomouci. Přednášky realizované 
odborníky z terénu doplnily teoretickou výuku  
a daly studentům možnost nahlédnout do 
konkrétních problémů, které jsou v praxi ře-
šeny. Na pěti případových studiích byla před-
stavena spolupráce municipalit a občanů při 
přípravě participativních rozpočtů (Agora CE), 
problematika současné politické a společen-
ské transformace na Ukrajině (Člověk v tísni), 

otázka politické korupce ve vztahu k dobrému 
vládnutí (Transparency Int.), problematika au-
toritářských režimů (CEELI Inst.) či transformač-
ní spolupráce v praxi (DEMAS). V rámci anglic-
kého kurzu pro zahraniční studenty mezinárod-
ního programu GLODEP (Global Development 
Policy) byl zorganizován půldenní workshop na 
stále aktuálnější téma manipulace s informace-
mi (AMO) a dále o profesionalizaci práce NNO 
(DEMAS). Přednášky i následné debaty se stu-
denty byly hrazeny z projektu Programu trans-
formační spolupráce MZV ČR, který je zaměřen 
na osvětovou činnost na téma transformační 
politiky.

https://www.facebook.com/hashtag/%C5%BEenyjsou?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZV1DSCvdmvqr7bvjvYEqz68gmTrvYDfcPR-b2KOk08a12Vf-IMdgfpHtcbJkyaA6J3qT88p6TqCcKduNTKsRYXLccn4lM0ww4SMZsnitHcO9xhu_gIBzku-go08KJ2p4947c1-YCMI92NZaQYg8bxzqVeROhHQ9J41FLhv0SocpXro9Z6FYPFEPUghB-nxYvBU&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%C5%BEenyjsou?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZV1DSCvdmvqr7bvjvYEqz68gmTrvYDfcPR-b2KOk08a12Vf-IMdgfpHtcbJkyaA6J3qT88p6TqCcKduNTKsRYXLccn4lM0ww4SMZsnitHcO9xhu_gIBzku-go08KJ2p4947c1-YCMI92NZaQYg8bxzqVeROhHQ9J41FLhv0SocpXro9Z6FYPFEPUghB-nxYvBU&__tn__=*NK-R
https://bit.ly/Databaze_Darujme?fbclid=IwAR0a6Y9R7pDP-9v-2LGk0ix5INYPhBGg6vwXCNbCR0u23UFXXss6jKgTTRU
https://www.darujme.cz/projekt/1205414
https://www.darujme.cz/projekt/1205414
https://www.facebook.com/kasfb/?__cft__%5B0%5D=AZX_ctooU4UlsQBHAt0gjTBIcl4lYGk38XvITdfMrWTc_dGWaT-SwRttXva9YzLLhlguWimxbxuBiXR2qkXNiVVMLvo_e4hMJjM19nvuVKL1NIHw5vFFu7yH_FVHUzHs06Dh31P4O3gnWk213E0zgl5HYWjUbYbqOkK5WLU7GZ4NN7kRnM76wWoAbJsYt-CMjrU&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/kasfb/
https://www.facebook.com/kasfb/
https://www.facebook.com/visegradfund?__cft__%5B0%5D=AZX_ctooU4UlsQBHAt0gjTBIcl4lYGk38XvITdfMrWTc_dGWaT-SwRttXva9YzLLhlguWimxbxuBiXR2qkXNiVVMLvo_e4hMJjM19nvuVKL1NIHw5vFFu7yH_FVHUzHs06Dh31P4O3gnWk213E0zgl5HYWjUbYbqOkK5WLU7GZ4NN7kRnM76wWoAbJsYt-CMjrU&__tn__=-%5DK-R
https://www.facebook.com/visegradfund
https://trendy.amo.cz/trendy2021/paper?fbclid=IwAR3PAEf2XPyiWwGiOaVwtVXchoky8ic9I-DZWy4t6KmsCUDExoV0T7SHPKI
https://www.facebook.com/AMO.cz/photos/pcb.10159818305298156/10159818299288156https:/www.facebook.com/AMO.cz/photos/pcb.10159818305298156/10159818299288156
https://databaze-expertek.amo.cz/?fbclid=IwAR3PAEf2XPyiWwGiOaVwtVXchoky8ic9I-DZWy4t6KmsCUDExoV0T7SHPKI
https://databaze-expertek.amo.cz
https://www.development.upol.cz/
https://www.development.upol.cz/
https://glodep.eu/
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Arcidiecézní charita Praha

Arcidiecézní charita Praha vyhlásila 
sbírku na pomoc migrantům 
v Bělorusku 

Arcidiecézní charita Praha vyhlásila sbírku na 
pomoc uprchlíkům na bělorusko-polských hra-
nicích a na dalších místech Běloruska, kde se 
nacházejí tisíce osob, které nemají dostatek jíd-
la, spí v mrazivém počasí ve stanech, chybí jim 
léky a další životní potřeby. Arcidiecézní charita 
Praha se již zapojila do pomoci. 

Ředitel Charity Bělorusko P. Andrej Anis-
kievič navštívil před druhou nedělí adventní 
Prahu. Informoval o tamní situaci: „Největší 
tlak je na polských hranicích v diecézi Grodno, 
ale nyní se také zvětšuje problém na hranicích 
s Litvou. Dalších 10 až 15 tisíc osob je v okolí 
Minsku. Zajišťujeme lidem jídlo.“ 

Zástupce běloruské národní Charity požádal 
českou stranu o pomoc při řešení naléhavé si-
tuace v Bělorusku. Arcidiecézní charita Praha 
uvolnila první finanční pomoc a vyhlásila veřej-
nou sbírku.

Více informací na Ředitel běloruské Charity 
požádal při návštěvě Česka o pomoc migran-
tům na území Běloruska – Arcidiecézní charita 
Praha

EUROPEUM

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM 
v listopadu uskutečnil pilotní konferenci pro 
mladé studenty s názvem Youth Conference 
in Prague. Studenti se díky konferenci mohli 
dozvědět více o klíčových tématech probíha-
jící Konference o budoucnosti Evropy, v jejímž 
rámci tento ročník vznikl. Šlo zejména o téma-
ta klimatické změny, postavení a budoucnosti 
České republiky v EU ale i budoucnosti evrop-
ské zahraniční politiky a stav evropské demo-
kracie. Konference se zúčastnilo 23 studentů ze 
středních i vysokých škol.

V druhé polovině listopadu Institut EURO-
PEUM uspořádal již čtvrtý ročník uzavřeného 
summitu pro veřejné činitele a tvůrce veřejné-
ho mínění – Transatlantic Policy Forum (TAPF).

V listopadu také proběhlo hned několik de-
bat, jednou z nich byla debata z cyklu Café Ev-
ropa online, tentokrát pod názvem „Rostoucí 
ceny energií – jak se s nimi vypořádat v Česku 
a co může udělat EU?“. Na debatě hosté zhod-

is new to you, these events are at least par-
tially self-organized with participants much in 
control of the format, the processes, and the 
outcomes). 

The panels were led by specialists in the 
fields of sociology, security, psychology, and 
andragogy (adult education). The participants 
stayed engaged throughout, and we were ha-
ppily surprised by the flow of energy and cre-
ativity that greatly contributed to the success 
of the event. You can access more information 
on this project here.
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notili aktuální energetickou situaci a debatovali 
o problémech s ní spojených.

Začátkem prosince vyšel další Eastern mo-
nitor, který sepsal Michal Beneš o dynamickém 
konfliktu velmocí v Tchajwanském průlivu. Pu-
blikace má název Great Power dynamics in the 
Taiwan straits: What lies ahead? a předkládá 
několik možných budoucích scénářů.

Transitions Online 

New Ways to Engage Seniors  
in Media Literacy

Between 20–22 October, together with our 
partner Elpida, we organized a three-day Bar-
Camp where we held numerous panels and 
workshops for a group of 40 participants on 
the topic of senior media literacy. The event 
was held at a retreat outside of Prague, in 
collaboration with many local organizers, li-
brarians, Czech local municipalities, and the 
seniors themselves. (In case the term BarCamp 

https://praha.charita.cz/reditel-beloruske-charity-pozadal-pri-navsteve-ceska-o-pomoc-migrantum-na-uzemi-beloruska/
https://praha.charita.cz/reditel-beloruske-charity-pozadal-pri-navsteve-ceska-o-pomoc-migrantum-na-uzemi-beloruska/
https://praha.charita.cz/reditel-beloruske-charity-pozadal-pri-navsteve-ceska-o-pomoc-migrantum-na-uzemi-beloruska/
https://praha.charita.cz/reditel-beloruske-charity-pozadal-pri-navsteve-ceska-o-pomoc-migrantum-na-uzemi-beloruska/
https://www.europeum.org/
https://europeum.org/articles/detail/4339/youth-conference-in-prague
https://europeum.org/articles/detail/4339/youth-conference-in-prague
https://www.europeum.org/articles/detail/4517/pozvanka-analyza-transatlantickych-vztahu-spolecne-hodnoty-a-vyzvy
https://europeum.org/articles/detail/4519/pozvanka-cafe-evropa-online-rostouci-ceny-energii-jak-se-s-nimi-vyporadat-v-cesku-a-co-muze-udelat-eu
https://europeum.org/articles/detail/4519/pozvanka-cafe-evropa-online-rostouci-ceny-energii-jak-se-s-nimi-vyporadat-v-cesku-a-co-muze-udelat-eu
https://europeum.org/articles/detail/4519/pozvanka-cafe-evropa-online-rostouci-ceny-energii-jak-se-s-nimi-vyporadat-v-cesku-a-co-muze-udelat-eu
https://tol.org/projects/28896-media-and-digital-education-in-smaller-towns-and-municipalities-through-local-organizations-and-institutions
https://tol.org/projects/28896-media-and-digital-education-in-smaller-towns-and-municipalities-through-local-organizations-and-institutions
mailto:info%40demas.cz?subject=
http://www.demas.cz
https://www.facebook.com/asociaceDEMAS
https://europeum.org/en/articles/detail/4585/eastern-monitor-dynamika-velmoci-v-tchajwanskem-prulivu-co-nas-ceka
https://europeum.org/en/articles/detail/4585/eastern-monitor-dynamika-velmoci-v-tchajwanskem-prulivu-co-nas-ceka

