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Naše mise

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

Vážené dámy, vážení pánové,
právě začínáte číst výroční zprávu asociace DE-
MAS za rok 2021. Na aktivitách a spolupráci se 
podílí všech 14 členských organizací DEMAS, ať 
už s řádným nebo pozorovatelským statusem. 
DEMAS je tak i nadále jedinou platformou, 
která sdružuje české organizace aktivní na poli 
podpory lidských práv a demokracie. 

Říjnové parlamentní volby vynesly opět 
transformační politiku, tedy podporu základ-
ních lidských práv, demokracie, občanské spo-
lečnosti, svobodných médií a dobrého vládnutí, 
mezi zahraniční priority programového prohlá-
šení nové vlády. Na druhé straně už koncem 
roku 2021 byla patrná stahující se mračna rus-
ké invaze na Ukrajinu, která uvrhla svět do ne-
bezpečných a neprobádaných vod. Právě v této 
chvíli je interakce organizací, které mohou 
pomáhat na poli transformační spolupráce, 
včetně konkrétní pomoci jednotlivcům a silám 
hájícím demokratické principy napříč zeměmi, 
zásadní. DEMAS se může opřít o mechanismy 
nastavené dlouholetým fungováním a může 
tak přispět k tomu, aby česká odpověď na bez-
precedentní výzvy, které nastaly a ještě nasta-
nou, byla co možná nejefektivnější. 

 
Marek Svoboda, předseda správní rady 

Sabina Malcová, výkonná ředitelka

Fungování platformy 

V roce 2021 měla platforma konstantní počet 
členů – celkem jich bych k 31. 12. čtrnáct, z če-
hož bylo jedenáct řádných členů a tři se stálým 
pozorovatelským statusem.

Během roku 2021 proběhly dvě schůze celé 
platformy,  z  toho  14.  září  byla  valná  hroma-
da, a tři schůze správní rady, které sloužily jak 
k  probrání  vnitřních  záležitostí  platformy,  tak 
především  k  programové  diskusi  a  plánování 
společných aktivit. Hnacím motorem společné 
práce  je  z povahy věci  Sekretariát.  Směřování 
platformy určuje valná hromada platformy, na 
plnění  úkolů  dohlíží  správní  rada.  Na  zářijové 
schůzi správní rady z osobních důvodů odstou-
pila z funkce členky L. Argüellová. Na téže schů-
zi  byl  předsedou  zvolen M.  Svoboda  a místo-
předsedou V. Dostál. Práce asociace byla stejně 
jako  v minulých  letech  rozdělena  do  několika 
pracovních skupin pokrývajících  jak geografic-

ké, tak i tematické oblasti primárně korespon-
dující s prioritami české zahraniční politiky. Pra-
covní skupiny se sešly celkem šestkrát.

Rovněž  i  v  roce  2021  DEMAS  úzce  spolu-
pracoval s Ministerstvem zahraničních věcí ČR, 
a to na tématech souvisejících s problematikou 
prioritních  zemí  a  témat  české  zahraniční  po-
litiky, k  čemuž mimo  jiné zorganizoval několik 
tematických  schůzek.  Zástupci  platformy  se 
účastnili  pravidelných  konzultací  s  vedením 
ministerstva  a  pracovníky  relevantních  odbo-
rů. DEMAS pro MZV ČR pravidelně zpracovává 
podněty z oblasti praktické podpory politických 
lidských práv, které bývají využity pro přípravu 
podkladů pro vystoupení ministra na zasedání 
Rady pro lidská práva OSN v Ženevě a Univer-
zální  periodický  přezkum.  Další  odborná  spo-
lupráce  spojená  s  různými  tématy,  která  řeší 
česká  zahraniční  politiky,  probíhala  s  poslanci 
a  senátory  Parlamentu  ČR,  europoslanci,  se-
kretariátem Rady vlády pro NNO (pracovní sku-
pina Metodika  participace)  a  dalšími  zástupci 
politických stran a odborné i  laické veřejnosti. 
Platforma DEMAS působí též jako člen expert-
ní  skupiny pro nevládní neziskové organizace, 
kterou při své práci využívá místopředsedkyně 
Senátu J. Seitlová.

Stejně jako v předešlých letech se platforma 
DEMAS aktivně zapojovala do činnosti Human 
Rights and Democracy Network (HRDN) nebo 
do  iniciativy českých NNO Neon. Hlavním pří-
nosem zapojení do obou mezioborových plat-
forem zůstává celková informovanost o aktuál-
ním dění  a přímý kontakt na  české a meziná-
rodní organizace působící především v oblasti 
transformační  a  rozvojové politiky. Čilá  spolu-
práce probíhala též s visegrádskými NNO, která 
vyvrcholila dvoudenním seminářem v Praze na 
téma spolupráce se státní správou.

Dlouhodobě  se  Sekretariát  stará  rovněž 
o stálý přísun nových  informací pro své členy. 
Dělo se tak prostřednictvím pravidelné týdenní 
rozesílky, která poskytovala geograficky rozčle-
něné  informace o aktuálním dění, otevřených 
grantových  výzvách,  pozvánkách  na  důležité 
akce a nových publikacích. Stejně jako v před-
chozích  letech podporoval Sekretariát DEMAS 
budování kapacit  svých členů prostřednictvím 
poskytování příspěvků na vzdělávání nebo ces-
tovních  grantů.  Jejich  účelem  byla  například 
účast  na  konferencích  s  přednesením  odbor-
ných  příspěvků  a  výzkumné  cesty.  V  závěru 

roku  se  členské organizace účastnily dvou ce-
lodenních  školení.  První  reflektovalo  potřebu 
zdokonalit  se  v  propagaci  NNO  a marketingu 
(školitelka  D.  Ratajová,  1.  12.),  druhé  školení 
proběhlo na téma personalistika v neziskovém 
sektoru (školitelka H. Janíková, 6. 12.). 

Konference, semináře 
a přednášky

Z  důvodu  pandemie  byl  zrušen  veletrh  nezis-
kových organizací NGO Market a nahrazen Týd-
nem pro neziskový sektor. S. Malcová z DEMAS 
se zúčastnila  jako panelistka 20. 4. online de-
baty Jak prosadit dobro? Efektivní lobbing v ne-
ziskovém sektoru. Panel byl věnován metodám 
lobbingu NNO na národní i EU úrovni.

Dne 11. října proběhla na výroční konferen-
ci Forum 2000 uzavřená debata o problematice 
transformační politiky a jejím ukotvení v rámci 
české zahraniční politiky po volbách 2021. Jed-
nou z otázek, kterou si položila skupina senáto-
rů, poslanců, zástupců businessu či pracovníků 
MZV ČR a NNO, bylo možné propojení podpo-
ry  transformační  politiky,  především  podpory 
dobrého vládnutí, právního státu či správy věcí 
veřejných, s ekonomickou diplomacií a podpo-
rou obchodu v zemích s polo/nedemokratický-
mi režimy. Zavládla zde jednoznačná shodla, že 
podpora lidských práv není nikterak v rozporu 
s  podporou  zahraničního  obchodu.  Rovněž 
investoři  oceňují  principiální  postoj  k  vládě 
práva a ochraně investic, jelikož v zemích, kde 
právo nevládne, nemohou být  jejich  investice 
 bezpečné.

V  průběhu  podzimu  realizovala  platforma 
DEMAS již počtvrté přednášky v rámci předmě-
tu Politicko-geografické procesy v rozvojových  
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Debata na konferenci Forum 2000.  
Foto O. Besperát.
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Financování

Jak  již  bylo  uvedeno  v  sekci  Projekty,  v  roce 
2021  realizovala asociace DEMAS v  rámci do-
tační činnosti tři projekty.
MZV ČR: 877 tis. Kč
NED: 257 tis. Kč
OSF: 253 tis. Kč
Všechny  výdaje  byly  neinvestičního  charakte-
ru a jsou rozděleny dle rozpočtových schémat 
jednotlivých  dotačních  titulů  ponejvíce  mezi 
osobní náklady a služby.

Spotřebované nákupy celkem: 356 tis. 
Spotřeba materiálu: 4 tis. 
Náklady na reprezentaci: 2 tis.  
Ostatní služby: 350 tis. 
Osobní náklady celkem: 955 tis.  
Mzdové náklady: 723 tis. 
Zákonné sociální pojištění: 229 tis.  
Zákonné sociální náklady: 3 tis. 
Ostatní náklady celkem: 2 tis. 
Jiné ostatní náklady: 2 tis. 
Poskytnuté příspěvky celkem: 83 tis. 
Poskytnuté členské příspěvky: 83 tis. 
Náklady celkem: 1396 tis. 

Provozní dotace celkem: 877 tis. 
Provozní dotace: 877 tis. 
Přijaté příspěvky celkem: 603 tis. 
Přijaté příspěvky (dary): 490 tis. 
Přijaté členské příspěvky: 113 tis.
Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem: 13 tis.
Výnosy celkem: 1 493 tis. 

Hospodářský výsledek před i po zdanění: 
97 tis.

regionech, který je realizován v českém a ang-
lickém  jazyce  pro  české  i  zahraniční  studenty 
na  Katedře  rozvojových  a  environmentálních 
studií Přírodovědecké  fakulty  Univerzity  Pa-
lackého  v  Olomouci.  Přednášky  realizované 
odborníky z terénu doplnily teoretickou výuku 
a daly studentům možnost nahlédnout do kon-
krétních  problémů,  které  jsou  v  praxi  řešeny. 
Na pěti případových studiích byla představena 
spolupráce municipalit  a  občanů  při  přípravě 
participativních  rozpočtů  (Agora  CE),  proble-
matika současné politické a společenské trans-
formace  na  Ukrajině  (Člověk  v  tísni),  otázka 
politické korupce ve vztahu k dobrému vládnu-
tí  (Transparency  Int.),  problematika  autoritář-
ských režimů (CEELI Inst.) či transformační spo-
lupráce  v  praxi  (DEMAS).  V  rámci  anglického 
kurzu  pro  zahraniční  studenty mezinárodního 
programu Global Development Policy GLODEP 
byl  zorganizován  půldenní  workshop  na  stále 
aktuálnější  téma  manipulace  s  informacemi 
(AMO)  a  dále  o  profesionalizaci  práce  NNO 
(DEMAS). Další dvě interaktivní přednášky pro 
mládež proběhly rovněž na podzim v rámci Fes-
tivalu demokracie na Foru 2000 a na Gymnáziu  
v Tanvaldu.

Prohlášení a stanoviska 

V roce 2021 se DEMAS připojil k celkem k sed-
mi  stanoviskům  či  otevřeným  dopisům. Mezi 
jinými jmenujme například podporu otevřené-
ho dopisu a stanoviska profesních a odborných 
organizací ve vzdělávání Občankáři ve věci po-
stupu MŠMT při revizi rámcového vzdělávacího 
programu  v  oblasti  společenských  věd  nebo 
Open letter on the consultation of Civil Society 
on the programming of the Citizens,  Equality, 
Rights & Values (CERV) Programme, vyzývající 
členy  Komise  k  uspořádání  konzultace  se  zá-
stupci NNO a dalších  stakeholderů k otázkám 
tematického  zaměření  a  modalit  programu 
CERV  zaměřeného  na  ochranu  hodnot  a  vlá-
dy práva v EU. Všechna stanoviska pravidelně 
zveřejňujeme na webových stánkách asociace 
v sekci K přečtení/prohlášení a stanoviska.

Asociace  i  nadále  vydávala  svůj  Zpravodaj, 
který v roce 2021 vyšel celkem čtyřikrát. Zpra-
vodaj  je  jedním z nástrojů,  jehož prostřednic-
tvím  DEMAS  komunikuje  s  okolním  světem. 

Všechna čísla jsou k dispozici na pravidelně ak-
tualizovaných stránkách www.demas.cz v sekci 
Novinky a Zpravodaj a na Facebooku. 

Projekty

Obdobně jako v předešlých letech podpořil Pro-
gram transformační spolupráce MZV ČR tříletý 
projekt na období let 2019–21 Podpora platfor-
my DEMAS týkající se posilování kapacit DEMAS, 
networkingu,  sdílení  informací  a  informování 
laické i odborné veřejnosti o problematice české 
transformační politiky. Dále se projekt zaměřo-
val na podporu advokačních aktivit a spolupráci 
s MZV ČR a dalšími subjekty státní správy.

Projekt  Strengthening NGO Resilience and 
Democracy Advocacy na období říjen 2019 až 
září 2020 byl prodloužen do srpna 2021 a čer-
pal  ze  zdrojů  National  Endowment  for  De-
mocracy. Jeho hlavním cílem byla podpora ad-
vokačních aktivit platformy DEMAS a spoluprá-
ce NNO ve visegrádských zemích. Projekt NED 
byl kompatibilní s projektem MZV ČR a zároveň 
sloužil jako jeho kofinancování.

Konsorcium  složené  z  Nadace  OSF,  Nadá-
cie  otvorenej  spoločnosti,  NIOK  Foundation 
a think -tanku Glopolis podpořilo projekt Posíle-
ní hodnotově orientované české zahraniční po-
litiky. Projekt je realizován od září 2020 do pro-
since 2021 v  rámci programu Stronger   Roots, 
jehož  cílem  je  podpořit  odolnost  a  stabilitu 
organizací  občanské  společnosti  v Česku, Ma-
ďarsku a na Slovensku a pomoci jim k lepšímu 
postavení ve společnosti.

Přednáška pro studenty UPOL. Foto L. Dušková.

Sekretariát: 
Sabina Malcová (výkonná ředitelka)
Hana Votradovcová (projektová manažerka)

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

Pozorovatelé: 
Arcidiecézní charita Praha
Amnesty International
Centrum pro lidská práva a demokracii

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