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Naše mise

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

Aktivity jednotlivých členů

Již brzy! AMO Agenda 2022

Již tento týden zveřejníme naši vlajkovou pub
likaci, která shrnuje vše, co jste chtěli vědět 
o české zahraniční politice minulé i budoucí. 
Dozvíte se v ní mimo jiné:

 • priority české zahraniční politiky
 • hodnocení vývoje a událostí předešlého roku
 • konkrétní doporučení pro následující rok

Již brzy vám odhalíme, na jaké kapitoly se 
tentokrát můžete těšit a kdo jsou jejich autoři. 
Sledujte naše sítě. 

Asociace pro mezinárodní 
otázky 

Konference o klimatické bezpečnosti 
na MZV

Dne 15. září jsme ve spolupráci s Ministerstvem 
zahraničních věcí České republiky a EU2022cz 
uspořádali konferenci o klimatické bezpečnos
ti, která byla zároveň prvním setkáním klimatic
kých velvyslanců EU. Děkujeme za účast a pod
nětnou diskusi všem zúčastněným! 

Společné aktivity

Hodnotově orientovaná zahraniční 
politika

První zářijový den se v rámci výroční konferen
ce Forum 2000 Democracy’s Clear and Present 
Danger: How Do We Respond? setkali zástupci 
Parlamentu ČR, ministerstva zahraničních věcí, 
politických stran, business a nevládních orga
nizací, aby u příležitosti českého předsednictví 
EU prodiskutovali směřování české zahraniční 
politiky a její udržitelnost. Podpora demokra
cie, právního státu a občanské společnosti se 
prolíná prioritami českého předsednictví. Otáz
ky, jimž se skupina věnovala, byly například 
následující: Jakým způsobem by se v současné 
situaci měl udržovat akcent lidskoprávní politi
ky v zahraničí i s přihlédnutím k nadcházejícím 
ekonomickým nesnázím způsobeným vpádem 

Ruska na Ukrajinu? Ovlivní ekonomické dopa
dy podporu české transformační politiky? Bude 
zapotřebí tuto podporu revidovat? Jak ji komu
nikovat veřejně?

Občanská společnost ze západního 
Balkánu přijala na MZV „Výzvu k akci“

Společně se dvěma členskými organizacemi 
DEMAS, CEELI Institutem a Nadací Forum 2000 
uspořádalo ministerstvo zahraničních věcí ve 
dnech 8. a 9. září 2022 v rámci předsednictví 
Česka v Radě EU Kulatý stůl s občanskou spo-
lečností ze zemí západního Balkánu k výzvám 
evropské integrace. Kulatého stolu se zúčastnili 
zástupci občanské společnosti, nevládních or
ganizací, médií, lidskoprávní a občanští aktivis
té a zástupci akademického prostředí ze zemí 
jihovýchodní Evropy. Podrobnější informace 
včetně výzvy naleznete zde.

Arcidiecézní charita Praha

Návštěva Běloruska: Pomoc chudým 
rodinám a seniorům bude pokračovat

Arcidiecézní charita Praha pomáhá potřebným 
v Bělorusku už 18 let. Tamní složitá situace 
pomoc v poslední době ztěžuje. Viditelně pří
tomná chudoba však vybízí, abychom v pomoci 
pokračovali i za těchto stále komplikovanějších 
podmínek.

K rozvoji současných projektů přispěla i ná
vštěva Běloruska, kterou v srpnu absolvovali 
zástupci Arcidiecézní charity Praha. Navštívili 
východoběloruský Vitebsk, obec Kryčev po
blíž běloruskoruských hranic, Mogilev, Minsk 
a další místa, kde charitní projekty působí.

Během cesty se zástupci Arcidiecézní cha
rity Praha setkali s běloruskými partnery, kte
rými jsou místní biskupství a katolické Charity. 
Ze setkání vyplynulo, že katolická církev nemá 
v Bělorusku jednoduchou pozici; její představi
telé prokazují velké úsilí a odvahu, aby práce 
ve prospěch potřebných lidí mohla pokračovat.

Projekty, které jsou financované z darů sto
vek českých dárců, se zaměřují zejména na 
podporu nejchudších rodin s dětmi a domovů 

Foto: Debata proběhla i za účasti ministra zahra-
ničních věcí Jana Lipavského, © Forum 2000 

https://www.facebook.com/AMO.cz
https://www.facebook.com/mzvcr/?__cft__%5b0%5d=AZV6xtidaPlLJnJTef3_gubv_oa5DD02Jtls9RwxuT0bTwHH9pZZ1Y5BvdJD0_022q5xAy7x4nI_xf7o3DwSb1_nZRdjKTvnS38O0fZY9iVorltWhziq-i7jKZF1T_bjipAdGOIwLF18dEmCWFsRrOEanHGeHHvIqFejuUGbtFtf6AX51qfPV7Y4jsS8rh2vpbD6oi7kKhvv-fUX-eTysrnt&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/mzvcr/?__cft__%5b0%5d=AZV6xtidaPlLJnJTef3_gubv_oa5DD02Jtls9RwxuT0bTwHH9pZZ1Y5BvdJD0_022q5xAy7x4nI_xf7o3DwSb1_nZRdjKTvnS38O0fZY9iVorltWhziq-i7jKZF1T_bjipAdGOIwLF18dEmCWFsRrOEanHGeHHvIqFejuUGbtFtf6AX51qfPV7Y4jsS8rh2vpbD6oi7kKhvv-fUX-eTysrnt&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/EU2022CZpres/?__cft__%5b0%5d=AZV6xtidaPlLJnJTef3_gubv_oa5DD02Jtls9RwxuT0bTwHH9pZZ1Y5BvdJD0_022q5xAy7x4nI_xf7o3DwSb1_nZRdjKTvnS38O0fZY9iVorltWhziq-i7jKZF1T_bjipAdGOIwLF18dEmCWFsRrOEanHGeHHvIqFejuUGbtFtf6AX51qfPV7Y4jsS8rh2vpbD6oi7kKhvv-fUX-eTysrnt&__tn__=kK-R
https://www.forum2000.cz/en/projects/democracys-clear-and-present-danger-how-do-we-respond
https://www.forum2000.cz/en/projects/democracys-clear-and-present-danger-how-do-we-respond
https://www.mzv.cz/jnp/cz/udalosti_a_media/tiskove_zpravy/obcanska_spolecnost_ze_zapadniho_balkanu.html
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pro seniory. Od loňského roku podporuje praž
ská Charita také studium bohoslovců na jedi
ném katolickém teologickém semináři v zemi.

Čtěte celý článek zde. 

Transitions Online

Bosnian educators learn how Czech 
teachers fight disinformation

In midJune, a group of Bosnian educators 
joined us in Prague for a threeday visit to meet 
their Czech counterparts and discuss the vari
ous ways media literacy can fight disinforma-
tion. The contingent included 12 primary and 
secondary school teachers and one librarian. 
After a day of orientation, the group visited 
an elementary school, a high school, and a li-
brary. Czech teachers provided tips on the best 
ways to teach media literacy, and the Bosnian 
participants shared their own success stories 
and methods. We took the opportunity to film 
interviews with Czech media literacy experts 
and educators for a short social media video 
and a longer educational video.

This project is supported by the Transition 
Promotion Programme Unit at the Czech Min
istry of Foreign Affairs.

* * *

Our „CrossBorder Local“, a project to streng
then crossborder, local investigative journal
ism across the continent, released four online 
workshops in September.

* * *

Join our course to spend two weeks in Prague, 
Czech Republic learning all the skills you need 
to succeed as a foreign reporter from experi
enced journalists. Course dates: July 8, 2023 – 
July 23, 2023 

EUROPEUM

V uplynulém čtvrtletí se v Institutu pro evrop
skou politiku EUROPEUM se na konci června 
odehrála další debata z cyklu Café Evropa: 
České předsednictví v Radě EU – co čeká EU 
pod českým vedením?, která reflektovala nad
cházející české předsednictví v Radě EU a kona
la se v Evropském domě. Na konci června také 
vydal Žiga Faktor, vedoucí bruselské kanceláře, 
článek Národní konvent o EU: DOPORUČENÍ: 
Závěry a implementace výstupů Konference 
o budoucnosti Evropy, jakožto shrnutí a do
poručení vyplývající z diskuze u kulatého stolu 
Národního konventu o EU dne 3. června 2022.

V neposlední řadě se na konci června vydal 
článek s názvem EU MONITOR: Recharging the 
Czech EU Presidency, který napsal Michal Hru
bý a zabýval se postupným ukončením prode
je automobilů s nenulovými emisemi do roku 
2035.

V červenci uspořádal Institut pro evropskou 
politiku EUROPEUM již 19. ročník Evropské 
letní školy v Praze. Letošní akademický pro
gram byl zaměřen na nejdiskutovanější témata 
v rámci klíčových politik Evropské unie, jako je 
energetická bezpečnost, implementace Zelené 
dohody pro Evropu nebo boj EU proti hybrid
ním hrozbám.

V polovině srpna vydal náš výzkumný pra
covník Michal Hrubý článek Plyn v číslech; Ev
ropská solidarita s plynem: jak je na tom Čes
ko?, který se zabývá otázkami ohledně zásob 
a kapacit plynu v Česku, dále jak šetřit s ohle
dem na zimu. Článek byl vydán na konci srp
na a je v průběhu situace nadále aktualizován.  
Začátkem září proběhla konference Building 
momentum for CCS deployment in the CEE 
region, jejímž cílem bylo seznámit regionální 
(středoevropské) aktéry s politickými inicia
tivami v oblasti CSS na úrovni EU. V září na
dále proběhly dvě další debaty – Zhodnocení 
prvních měsíců českého předsednictví v Radě 
EU a Café Evropa: Projev o stavu Unie – co čeká 
EU v současné nelehké době?, která se usku
tečnila opět v Evropském domě a shrnula vý
roční projev Ursuly von der Leyen o stavu Unie.
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