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“Today, the center of Europe is here in Prague, where our Forum is held.”

Ales Bialiatski, President of the Viasna Human Rights Centre

„Střed Evropy je v současnosti zde, v Praze, kde se odehrává naše Forum.“

Ales Bjaljacki, prezident Centra pro lidská práva Vjasna 
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Vážení přátelé,

rádi bychom Vám představili výroční zprávu Nadace Forum 
2000 za rok 2015. Nadace v uplynulém roce úspěšně 
pokračovala v naplňování svého poslání a v duchu odkazu 
Václava Havla rozvíjela projekty zaměřené především na 
podporu demokracie, funkční a aktivní občanské společ-
nosti, prosazování lidských práv a na rozvíjení fundované 
globální diskuse o těchto tématech. 

Hlavním úkolem nadace je od jejích počátků pořá-
dání výroční mezinárodní konference Forum 2000. 
Téma devatenáctého ročníku znělo „Demokracie a vzdě-
lání“. Program konference reagoval na všeobecně se 
šířící pocit, že demokracie vstoupila do období pochyb-
ností a nespokojenosti a nedaří se jí vyhýbat závažným 
problémům. Udržení demokracie vyžaduje mimořádné 
úsilí, avšak zcela logicky se nabízejícím nástrojem pro 
rozšiřování demokratického prostoru je právě vzdělání. 
Mezi řečníky bylo více než 200 osobností z celého světa, 
například bývalý prezident a laureát Nobelovy míru Frederik 
Willem de Klerk, čínský studentský aktivista Alex Chow  
či britská profesorka islámských a mezináboženských stu-
dií Mona Siddiqui. Program konference nabídl více než 
padesát diskuzních panelů a workshopů, které přilákaly 
přes tři tisíce návštěvníků.

I naše hlavní jarní akce, tradiční NGO Market, byla opět 
velice úspěšná. Na 16. veletrhu se představilo více než 
220 neziskových organizací působících v různých oblas-
tech, od podpory lidských práv a demokracie přes vzdělá-
vání až po humanitární pomoc a rozvoj. 

Nadace dlouhodobě spolupracuje s Česko-německým dis-
kusním fórem na projektech směřujících k posílení vzájem-
ných vztahů mezi Čechy a Němci a k lepšímu vzájemnému 
porozumění. Již několik let se věnuje rovněž strategickým 
diskusím o rizicích spojených s posilováním autoritářských 
režimů na světové scéně, o podpoře demokracie, občan-
ské společnosti a prostoru svobody v nedemokratických 
zemích, spolupracuje na posilování demokratické solidarity 
mezi aktivisty, disidenty či nezávislými novináři v Latinské 
Americe i jinde, a organizuje menší konference či tema-
tické kulaté stoly. 

Nadace Forum 2000 se řídí pravidlem, že celkové roční 
náklady spojené se správou nadace nesmí převýšit 35 % 
hodnoty ročně poskytnutých (a vydaných) nadačních pří-
spěvků. Celkové náklady související se správou nadace 
(zahrnující část osobních nákladů, spotřebu materiálu, 
energie a ostatní náklady vynaložené na správu nadace) 
činily v roce 2015 celkem 1 696 406 Kč, což předsta-
vuje 8,26 % z nákladů vynaložených na nadační příspěvky 
v souladu se zákonem a statutem.

Dear Friends

We would like to present to you the 2015 annual report 
of the Forum 2000 Foundation. In the previous year, 
the Foundation continued to successfully pursue its mission, 
the legacy of Václav Havel and developed its projects, pre-
dominantly focusing on supporting democracy, a well-func-
tioning and active civil society, human rights promotion and 
development of an erudite global debate on such issues. 

Since the very beginning, the most important project of 
the Foundation has been an annual international confer-
ence entitled “Forum 2000”. The 19th annual conference 
was entitled “Democracy and Education”. The programme 
focused on the growing impression that democracy has 
entered a period of discontent and is facing serious chal-
lenges. It is necessary to make a constant effort to main-
tain democracy; in this context, education is a logical tool 
for expanding the democratic space. The conference hosted 
more than 200 international speakers, including former 
President and Nobel Peace Prize laureate Frederik Willem 
de Klerk, Chinese student activist Alex Chow and British 
Professor of Islam and interreligious studies Mona Siddiqui. 
The programme comprised over 50 discussion panels and 
workshops that attracted more than 3,000 visitors. 

The main spring event, the NGO Market, organised in spring 
was once again very successful. The 16th annual NGO fair 
presented more than 220 non-profit organisations operat-
ing in various industries, ranging from human rights and 
democracy promotion and education to humanitarian aid 
and development. 

The Foundation maintains a long-term cooperation with the 
Czech-German Discussion Forum in terms of cooperating on 
projects that strengthen mutual relations between Czechs 
and Germans and enhance their mutual understanding. 
For a number of years, the Foundation has organised stra-
tegic debates focusing on risks arising from the strength-
ening of authoritarian regimes at the global level, support 
of democracy, civil society and freedom in undemocratic 
countries. Furthermore, the Foundation has supported the 
strengthening of democratic solidarity among activists, dis-
sidents and independent journalists in Latin America and 
organised smaller conferences or thematic round tables. 

The Foundation has observed the rule that the aggregate 
annual costs of administration must not exceed 35% of the 
value of foundation contributions provided (and paid) on an 
annual basis. The aggregate costs of the Foundation’s admin-
istration (including a portion of staff costs, material con-
sumption, energy and other costs incurred in relation to the 
Foundation’s administration) amounted to CZK 1,696,406 
thousand in 2015 which is 8.26% of costs of foundation 
contributions paid out in line with the legislation and status. 
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Rád bych využil této příležitosti a poděkoval všem partne-
rům a dárcům Nadace Forum 2000. Velmi si ceníme pod-
pory, které se nám dostává od firem, jednotlivců a institucí. 
Díky ní můžeme úspěšně vstoupit do roku 2016, v němž 
nás čekají dvě významná jubilea: dvacátý ročník konfe-
rence Forum 2000 a nedožité 80. narozeniny prezidenta 
Václava Havla. Pevně věřím, že si obě důležitá výročí spo-
lečně s námi připomenete a těším se na setkání s Vámi.

Tomáš Vrba 
předseda správní rady

I would like to thank all partners and donors of the Forum 
2000 Foundation. We highly appreciate the support of busi-
nesses, individuals and institutions based on which we could 
successfully enter 2016. Two important jubilees related to 
the Foundation will be celebrated in 2016: the 20th annual 
Forum 2000 Conference and the 80th birthday of former 
President Václav Havel. I hope that you will join us in com-
memorating both of these important jubilees. I look forward 
to meeting you. 

Tomáš Vrba 
Chairman of the Board of Directors
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19. ročník konFerence Forum 2000: 
demokracIe a VzděLání
13.–16. září 2015

Devatenáctá výroční konference Forum 2000 se konala 
ve dnech 13.–16. září v Praze, Brně, Ostravě, Mnichově, 
Žilině a dalších městech. Jednalo se o zatím největší kon-
ferenci v historii Fora 2000, která přilákala více než 200 
delegátů a přes 3 000 pozorovatelů.

Ústředním tématem konference byl vztah mezi demokracií 
a vzděláním coby klíčovým nositelem potenciálních spole-
čenských změn. Sílí obecný pocit, že demokracie vstoupila 
do období nespokojenosti a čelí závažným problémům. 
Vyčerpala se již demokracie? Získávají autoritářské režimy 
navrch? Nebo je snad liberální demokracie v rozporu s lid-
skou přirozeností a její udržení vyžaduje neutuchající úsilí? 
Může nám vzdělání pomoci udržovat a rozšiřovat demo-
kratický prostor?

Návštěvníci měli možnost vyslechnout myšlenky a zku-
šenosti řady významných světových osobností, včetně 
nositele Nobelovy ceny a bývalého prezidenta Jihoafrické 
republiky Frederika Willema de Klerka, politologa Jacquese 
Rupnika, prezidenta Centra pro lidská práva Vjasna 
Alese Bjaljackého, právničky a aktivistky Tamary Sujú 

19TH Forum 2000 conFerence: 
democracY and educaTIon
September 13–16, 2015

The 19th annual Forum 2000 Conference was held 
September 13–16, 2015 in Prague, Brno, Ostrava, Munich, 
Žilina and other cities. It has been the largest conference 
in Forum 2000’s history, attracting more than 200 dele-
gates and over 3,000 observers.

The overarching theme of the conference was the rela-
tionship between democracy and education as the key to 
potential changes in society. There is a growing impres-
sion that democracy has entered a period of discontent 
and is facing new and serious challenges. Has democ-
racy exhausted itself? Are authoritarian regimes gaining 
an upper hand? Or, could it be that liberal democracy runs 
contrary to human nature and its preservation requires 
constant effort? Can education help us maintain and 
expand democracy?

The conference provided all participants with an opportu-
nity to hear the ideas and experiences of 200 prominent 
global leaders, including Nobel Peace prize laureate and 
former South African President Frederik Willem de Klerk, 
political scientist Jacques Rupnik, president of the Vjasna 
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či venezuelské bojovnice za lidská práva Lilian Tintori. 
Letošní konference Forum 2000 se bohužel nemohli 
zúčastnit někteří z pozvaných delegátů, protože jsou 
ve svých zemích vězněni z politických důvodů. Mezi nimi 
je venezuelský aktivista a opoziční politik Leopoldo López 
a kubánští disidenti ze skupiny 75. Zúčastnit se nemohla 
ani básnířka Liou Sia a egyptský blogger a aktivista Ahmed 
Maher. Účast byla znemožněna i ázerbajdžánské novinářce 
a aktivistce Chadidže Ismailové, která byla v době konání 
konference ve vězení.

Řada konferenčních diskusí a panelů se věnovala vzdě-
lání jako stěžejnímu prostředku pro posilování demo-
kratizačních snah. Mezi hosty tak letos patřila například 
sestra Cyril Mooney, ředitelka Loreto Day School, William 
Cook, profesor historie a náboženství ze State University 
of New York, Josef Šlerka, vedoucí oboru Studia nových 
médií na Karlově univerzitě nebo Tamara Matskevic, akti-
vistka a zástupkyně ředitele Belarusian School Society. 
Jeden z panelů se pak zabýval potenciálem médií vzdě-
lávat veřejnost k demokracii a míru. V rámci konference 
také proběhl panel určený přímo studentům středních škol. 
Tohoto panelu se účastnil studentský aktivista Alex Chow, 
bývalý ministr zahraničí Karel Schwarzenberg, ekonom 
Tomáš Sedláček, Filip Jelínek, předseda studentské unie  
a dánský student Max Kugler. 

center for human rights Ales Bialiatski, lawyer and activist 
Tamara Sujú and Venezuelan human rights activist Lilian 
Tintori. Unfortunately, a number of invited delegates were 
unable to attend this year’s conference because they 
are imprisoned in their countries for political reasons. 
These include Venezuelan political activist and opposi-
tion politician Leopoldo López and Cuban dissidents from 
Group 75. Access to the conference was also denied to 
Azerbaijanian journalist and activist Khadija Ismayilova 
who was imprisoned at the time of conference. 

A number of discussions and panels focused on educa-
tion as the key to strengthening democratisation efforts. 
Therefore, this year’s conference was attended by Sister 
Cyril Mooney, Principal of Loreto Day School, William Cook, 
Professor of history and religion at the State University 
of New York, Josef Šlerka, head of New Media Studies at 
Charles University in Prague, and Tamara Matskevic, activ-
ist and deputy director of the Belarusian School Society. 
One panel focused on the potential of media in terms of 
educating the public in the area of democracy and peace. 
The conference also included a panel intended directly for 
secondary school students. This panel was attended by stu-
dent activist Alex Chow, former Minister of Foreign Affairs 
Karel Schwarzenberg, economist Tomáš Sedláček, student 
union chairman Filip Jelínek and Danish student Max Kugler. 
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conFerence LauncH
27. května 2015

Konferenci předcházel Conference Launch za účasti dán-
ského žurnalisty Flemminga Roseho a Petra Pitharta. 
Hlavním tématem diskuze, která se uskutečnila v prostorách 
Goethe Institutu v Praze, byla svoboda slova a její hranice. 

mezInáBoženSký dIaLog
Mezináboženský dialog je nedílnou součástí konference 
Forum 2000. Usiluje o porozumění mezi světovými nábo-
ženstvími a sekulární společností a hledá cesty k pro-
hloubení vzájemné spolupráce a tolerance. V roce 2015 
projekt Mezináboženský dialog v rámci konference obsa-
hoval panelovou diskuzi, která se věnovala otázkám role 
náboženství a vzdělání coby hybných sil demokratických 
změn a nutnosti mezináboženského dialogu. Akce se usku-
tečnila 14. září v paláci Žofín. 

Diskuze s názvem „Náboženství a vzdělání“ se účastnil 
barmský mnich Sein Di Da, sestra Cyril Mooney, ředitelka 
Loreto Day School a profesor historie a náboženství na 
State University William Cook. Řečníci se podělili o své 
zkušenosti z oblasti působení ve školství, ale poskytli také 
vhled do problematiky popularizace náboženských témat. 

conFerence LauncH
may 27, 2015

Conference Launch was attended by Danish journalist 
Flemming Rose and Petr Pithart. The main topic of the dis-
cussion, held at the Goethe Institute in Prague, was freedom 
of speech and its limitations. 

InTerFaITH dIaLogue
Interfaith Dialogue is an integral part of the Forum 2000 
Conferences. It aims to promote a dialogue between the 
world’s religions and secular society as well as find ways of 
increasing mutual cooperation and tolerance. In 2015, the 
Interfaith Dialogue project at the Forum 2000 Conference con-
sisted of a panel discussion that dealt with questions concern-
ing the role of religion and education as a driver of democratic 
movements and the need for interfaith dialogue. The discus-
sion took place on September 14 at the Žofín Palace.

The discussion entitled “Religion and Education” was attended 
by Sein Di Da, a monk from Burma, Sister Cyril Mooney, Principal 
of Loreto Day School, and William Cook, Professor of history 
and religion at the State University of New York. The speakers 
shared their experience from the educational sector and gave 
insight into the efforts of promoting religious issues. 
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Dalším projektem Mezináboženského dialogu v roce 
2015 byla diskuze prezidenta Papežské rady pro kulturu 
Gianfranca kardinála Ravasiho a bývalého velvyslance 
Petra Koláře. Pod názvem „Migrace a evropská iden-
tita“ se pod záštitou ministra kultury Daniela Hermana 
uskutečnila 21. listopadu v prostorách Ministerstva kul-
tury. Diskuzi moderoval člen Programové rady Fora 2000 
Pavel Fischer. 

Oba řečníci pohovořili o problematice migrační krize 
a o hrozící indiferenci k etickým hodnotám, se kterou 
se setkáváme hlavně na Západě. Zároveň se ale shodli, 
že pokud se dokážeme vyrovnat s tím, s čím jsme kon-
frontováni, může nás to posunout dále. V druhé části 
diskuze se řečníci zabývali Evropou a euroatlantickým 
prostředím, které se obává, že krizi nezvládneme racio-
nálně. Na samotný závěr oba varovali před apriorně nega-
tivním přístupem.

InIcIaTIVa SpoLečná STaroST

Iniciativa Společná starost byla založena v roce 2005 
coby volné a otevřené uskupení osobností reprezentují-
cích různé kultury, náboženství a tradice. Členové inici-
ativy se prostřednictvím společných stanovisek vyjadřují 

Another project of the Interfaith Dialogue platform in 2015 
was a discussion between the President of the Papal Council 
for Culture Gianfranco Cardinal Ravasi and former ambas-
sador Petr Kolář. The discussion entitled “Migration and the 
European Identity” took place on November 21 under the 
auspices of the Minister of Culture Daniel Herman. The dis-
cussion was moderated by a member of the Program Council 
of the Forum 2000 Foundation Pavel Fischer. 

Both speakers talked about the migration crisis and the risk 
of indifference towards ethical values, which are present spe-
cifically in the Western world. Nevertheless, they both agreed 
that if we manage to overcome the current issues, the tran-
sition will help us move forward. In the second part of the 
discussion the speakers spoke about Europe and the Euro-
Atlantic region that is concerned about its inability to handle 
the crisis in a rational manner. At the very end of the dis-
cussion both speakers warned against a negative approach.

SHared concern InITIaTIVe

The Shared Concern Initiative (SCI), established in 2005, 
is an open, informal group of recognised personali-
ties representing various cultures, religions, and tradi-
tions who express joint opinions on the most important 
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k nejdůležitějším otázkám dnešního světa. Iniciativa 
Společná starost měla v roce 2015 12 členů. Jsou jimi princ 
Hassan bin Talal, Jeho Svatost dalajlama, Frederik Willem 
de Klerk, André Glucksmann, Vartan Gregorian, Grigorij 
Javlinskij, Hans Küng, Michael Novak, Šimon Peres, Yohei 
Sasakawa, Karel Schwarzenberg a Desmond Tutu.

demokraTIcká SoLIdarITa

Demokratická solidarita vznikla během 17. výroční konfe-
rence Forum 2000 „Společnosti v přerodu“. Tento projekt 
podporuje nenásilný přechod k demokracii a prostřed-
nictvím svých aktivit napomáhá pravidelné výměně 
informací a zkušeností mezi demokraty, lidskopráv-
ními aktivisty, disidenty, nezávislými novináři a blogery 
z Latinské Ameriky, kteří usilují o demokratické zřízení, 
úctu k lidským právům, pluralitu politických stran, aktivní 
a nezávislou občanskou společnost, svobodu myšlení  
a projevu, konání svobodných a transparentních voleb 
a boj proti korupci.

V roce 2015 se v rámci projektu Demokratická soli-
darita uskutečnilo několik projektů. Prvním z nich 
byla výstava „Odpor bez cenzury“, která byla k vidění 
v období 8.–22. května v Madridu. Expozice věnující se 

issues at present. In 2014 the members of the Shared 
Concern Initiative met during the Forum 2000 Conference. 
In 2015, the SCI had 13 members: Prince Hassan bin 
Talal, His Holiness the Dalai Lama, Frederik Willem 
de Klerk, André Glucksmann, Vartan Gregorian, Grigory 
Yavlinsky, Hans Küng, Michael Novak, Shimon Peres, Yōhei 
Sasakawa, Karel Schwarzenberg and Desmond Tutu.

democraTIc SoLIdarITY

Democratic Solidarity is a project which was established 
during the 17th annual Forum 2000 Conference in 2013 
entitled “Societies in Transition”. The platform seeks 
a non-violent transition to democracy and aims to facili-
tate a systematic exchange of information and experience 
between democrats, human rights activists, dissidents, 
independent journalists, and bloggers across Latin 
America. The members of this network seek democratic 
governance, respect for human rights, plurality of political 
parties, an active and independent civil society, the free-
dom of thought and expression, free and transparent elec-
tions, and a fight against corruption. 

In 2015 Democratic Solidarity prepared a number of 
events. The first was the “Uncensored Resistance” photo 
exhibition, which was on display between May 8 and May 
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dlouhotrvajícím protestům ve Venezuele přiblížila události 
z pohledu studentů a fotografů, kteří se aktivně účastnili 
demonstrací po celé zemi. Výstava se zaměřila právě na 
tento aspekt a prostřednictvím fotografií zachytila pohledy 
jednotlivých protestujících na aktuální dění. Výstavu orga-
nizovala Nadace Forum 2000 a proběhla ve spolupráci 
s Asociación Civil de Venezolanos en Madrid.

Dalším projektem byla přednáška „Neznámá místa boje 
za demokracii v zemích Latinské Ameriky“, která se usku-
tečnila 18. června v prostorách CEVRO Institutu v Praze. 
Diskuze směřovala mimo jiné k situaci v Mexiku a Nikaragui, 
jakož i ke způsobům, kterými zde dochází k porušování lid-
ských práv a svobod. Vystoupil přední český iberoameri-
kanista prof. Josef Opatrný z Filozofické fakulty Univerzity 
Karlovy v Praze, Ondřej Juřík, vedoucí latinskoamerického 
programu organizace Člověk v tísni a novinářka Ilona 
Šlajchrtová ze zahraniční redakce Lidových novin.

Latinské Americe se věnovala i část 19. výroční konfe-
rence Forum 2000. Na konferenční program byly zařa-
zeny dva tematické panely, jeden věnující se novým 
aspektům vztahu mezi Kubou a Spojenými státy, druhý 
upozorňující na význam a rizika nadcházejících parlament-
ních voleb ve Venezuele. Latinskoamerickým aktivistům 
a disidentům účastnícím se konference byl nabídnut do 
španělštiny tlumočený Data Security Workshop pořádaný 
ve spolupráci s Nadačním fondem AVAST. Ve spolupráci 

22 in Madrid. The exhibition, which was dedicated to the 
long-term protests in Venezuela, portrayed the situation 
from the perspective of the students and photographers 
who actively participated in demonstrations across the 
country. Therefore, the exhibit focused on this aspect and 
captured (in photographs) the developments in the country 
from the perspective of individual protesters. The exhibi-
tion was organised by the Forum 2000 Foundation in coop-
eration with Asociación Civil De Venezolanos en Madrid. 

Another project was a lecture entitled “Unknown Places of 
the Struggle for Democracy in Latin America” held at the 
CEVRO Institute in Prague on June 18. The debate focused 
on the situation in Mexico and Nicaragua as well as on 
the forms of violation of human rights and freedoms in 
those regions. The lecture featured a number of prominent 
experts: Josef Opatrný, Czech expert on Iberoamerican 
Studies from the Faculty of Arts of Charles University, 
Ondřej Juřík, head of the Latin American programme of 
the People in Need organisation, and Ilona Šlajchrtová, 
a journalist from the foreign news section of Lidové noviny. 

Latin America was also discussed at the 19th annual Forum 
2000 Conference. The conference programme featured 
two thematic panels: the first one dealt with the new rela-
tionship between Cuba and the USA, the other one focused 
on the importance and risks of the upcoming parliamen-
tary election in Venezuela.
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s Člověkem v tísni dále proběhlo promítání dokumentár-
ního filmu Cuba: The Forgotten Revolution amerického 
režiséra Glenna Gebharda o zapomenutém příběhu dvou 
kubánských revolucionářů, který podmínil vítězství Fidela 
Castra na konci padesátých let. V neposlední řadě potom 
v rámci konference proběhl tradiční, v pořadí již třetí 
workshop Demokratické solidarity, tentokrát pod názvem 
The Link Between Education and Democratic Values in 
Latin America. K debatě o úskalích a nezbytných krocích 
budoucí transformace momentálně nedemokratických 
vzdělávacích systémů v Latinské Americe byli kromě latin-
skoamerických aktivistů a členů Demokratické solidarity 
sezváni i čtyři experti z oboru. Výstupem setkání se stal 
soubor doporučení. 

ngo markeT
23. dubna 2015

Šestnáctý ročník veletrhu neziskovek NGO Market se usku-
tečnil ve čtvrtek 23. dubna 2015 v prostorách Fora Karlín 
v Praze. Tato jedinečná jednodenní akce poskytuje nezis-
kovým organizacím možnost prezentovat své aktivity široké 
veřejnosti, navázat nová vzájemná partnerství, a oslovit 
potenciální sponzory a dobrovolníky. V loňském roce se 
představilo více než 220 nevládních organizací a veletrh 
navštívilo více než 1000 návštěvníků.

In addition, the activists and dissidents from the region of 
Latin America attending the conference had an opportunity 
to participate in the Data Security Workshop interpreted 
into Spanish. The event was organised in cooperation with 
the AVAST Foundation. Moreover, the screening of a doc-
umentary entitled “Cuba: The Forgotten Revolution” took 
place in cooperation with the People in Need organisa-
tion. The documentary made by American director Glenn 
Gebhard tells the forgotten story of two Cuban revolu-
tionaries which supported the victory of Fidel Castro at 
the end of 1950s. Lastly, the third annual workshop of 
Democratic Solidarity, this time entitled “The Link Between 
Education and Democratic Values in Latin America” was 
part of the conference. Latin American activists, members 
of Democratic Solidarity as well as four Latin American 
experts were invited to talk about the pitfalls and neces-
sary steps of future transformation of the currently undem-
ocratic educational systems in Latin America. The outcome 
of the meeting includes a set of recommendations.

ngo markeT
april 23, 2015

The 16th annual fair of non-profit organisations, NGO 
Market, was held in Prague at the Forum Karlín on Thursday, 
April 23, 2015. This unique event provided NGOs with an 
opportunity to present their activities to the general public, 
establish new partnerships and address potential spon-
sors and volunteers. Over 220 NGOs presented their activ-
ities at last year’s NGO Market and about 1,000 people 
attended.
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Bohatý rozsah činnosti představovaných neziskovek zahr-
noval témata od pomoci v krizových situacích přes huma-
nitární a rozvojovou pomoc, sport a volný čas až po lidská 
práva, podporu demokracie, sociální služby, vzdělávání 
či životní prostředí. Samotný veletrh obohatila celá řada 
doprovodných akcí zahrnujících semináře, praktické prezen-
tace, dobrovolnické centrum či program pro děti. Součástí 
doprovodného programu byla například burza filantropie, 
workshop „Naučte se prezentovat“ nebo přednáška zahra-
ničních odborníků na fundraising. Diskuze a workshopy 
byly vždy populární součástí NGO Marketu. V průběhu dne 
proběhlo celkem 18 přednášek, kulatých stolů, workshopů 
a panelů. Odborníci z neziskové i korporátní sféry se věno-
vali tématice dárcovství, důvěryhodnosti neziskových orga-
nizací nebo tipům pro začínající organizace. K dispozici bylo 
občerstvení od dvou neziskových kaváren.

VISegrad pLaTForm For dIaLogue on 
democracY, Human rIgHTS and cIVIL 
SocIeTY 2015
14. května 2015

Panelová diskuze s názvem „Challenges to Visegrad’s 
Democracy Assistance: Ukraine and Beyond“ se uskuteč-
nila 14. května ve spolupráci s Center for EU Enlargement 
Studies (CENS). Na diskuzi promluvil Petér Balázs, ředitel 

The scope of activities of the exhibiting NGOs covered top-
ics ranging from crisis relief, humanitarian and develop-
ment aid, sport and leisure to human rights and democracy 
promotion, welfare services, education and environment. 
A number of accompanying events were organised, includ-
ing workshops, practical presentations, a volunteer cen-
tre and a program for children. The accompanying events 
included a philanthropy auction, a workshop entitled 
“Learn to Present” and a lecture held by international fund-
raising experts. Discussions and workshops have always 
been a popular part of the NGO Market. Throughout the 
day a total of 18 lectures, round tables, workshops and 
panels were held. Experts from both the non-profit and cor-
porate sectors addressed the topics of donorship, trustwor-
thiness of NGOs and tips and tricks for beginners in the 
field. Refreshment was provided by two non-profit cafés. 

VISegrad pLaTForm For dIaLogue on 
democracY, Human rIgHTS and cIVIL 
SocIeTY 2015
may 14, 2015

A panel discussion entitled “Challenges to Visegrad’s 
Democracy Assistance: Ukraine and Beyond” took place on 
May 14 in cooperation with the Center for EU Enlargement 
Studies (CENS). The discussion was attended by Petér 
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Center for EU Enlargement Studies, analytik Nadace Forum 
2000 Jan Hornát, zakladatel think tanku Pro.Mova Jevhen 
Hlibovitskij, Tímea Huber, předsedkyně odboru pro meziná-
rodní rozvoj maďarského ministerstva zahraničních věcí, 
ředitel organizace Člověk v tísni Šimon Pánek a asistenka 
výzkumu na CENS Zsuzsanna Végh.

Diskutující se shodli, že podpora občanské společnosti je 
nezbytností pro plynulý přechod země.

13. září a 15. září 2015

V rámci 19. výroční konference Forum 2000 proběhly 
dva uzavřené worskhopy. Prvním byl workshop s názvem 
„Podpora demokracie zeměmi V4 v zemích Východního 
partnerství: vlády vs. podpora občanské společnosti“, který 
moderoval Christopher Walker. Druhým pak byl workshop 
nazvaný „Je role V4 jako podporovatele demokracie stále 
možná?“, jehož moderátorem byl Jiří Schneider. 

Balázs, Director of the Center for EU Enlargement Studies, 
analyst of the Forum 2000 Foundation Jan Hornát, founder 
of the Pro.Mova think tank Yevhen Hlibovytsky, head of the 
Department of International Development at the Ministry of 
Foreign Affairs of Hungary Tímea Huber, head of People in 
Need organisation Šimon Pánek and research assistant at 
CENS Zsuzsanna Végh.

The participants agreed that the support of a civil society is 
a necessary prerequisite for a smooth transition of the country. 

September 13 and 15, 2015

Two closed workshops took place as part of the 19th annual 
Forum 2000 Conference. The first workshop was entitled 
“Visegrad Group Countries’ Support for Democracy in Eastern 
Partnership Countries: Governments vs. Civil Society Support.” 
The discussion was moderated by Christopher Walker. The 
second workshop entitled “Role of V4 as a Democracy 
Promoter: Is it Still Possible?” was moderated by Jiří Schneider. 



15Výroční zpráva Nadace Forum 2000 za rok 2015 | Forum 2000 Foundation 2015 Annual Report

akTIVITY V roce 2015 | acTIVITIeS In 2015

další aktivity

eFekTIVní aLTruISmuS
14. červen 2015

Přednáška Petera Singera, jednoho z nejvlivnějších filosofů 
současnosti, o efektivním altruismu se odehrála v prosto-
rách Amerického centra v Praze. „To, jestli se dobře daří 
jakékoli jiné lidské bytosti, je stejně důležité, jako jestli se 
dobře daří mně. Pakliže tedy mohu komukoli prospět, měl 
bych tak učinit,“ řekl na přednášce profesor Singer. V první 
části své přednášky se profesor Singer zaměřil na zřetel-
nou definici rozdílu mezi altruistou a efektivním altruistou. 
Zdůraznil, že hlavní rozdíl spočívá v tom, že „v zájmu efek-
tivního altruisty není jen konat dobro, ale spíše konat dobra 
co nejvíce“. Dále rozvinul myšlenku, že efektivní altruisté 
preferují globálnější měřítko pro své aktivity spíš než to 
lokální. Za pomoci široké škály případových studii pak ilu-
stroval řadu situací, v nichž byl efektivní altruismus využit.

roSToucí VLIV auTorITářů  
Ve SVěTě
18. červen 2015 

Diskuze se uskutečnila v prostorách hotelu Boscolo. 
Úvodní slovo přednesl výkonný ředitel International Forum 
for Democratic Studies Christopher Walker. Diskuze byla 
vedena podle pravidla Chatham House.

VzděLáVání k demokraTIckému 
oBčanSTVí
25. červen 2015

Diskuze s názvem „Vzdělání k demokratickému občanství“ 
se uskutečnila v bývalé kanceláři Václava Havla ve spolu-
práci s nadací VIZE 97. Diskuze se účastnil filosof a pře-
kladatel Jan Sokol, ředitel organizace Člověk v tísni Šimon 
Pánek a moderoval ji výkonný ředitel Nadace Forum 2000 
Jakub Klepal.

other activities

eFFecTIVe aLTruISm
June 14, 2015

A lecture on effective altruism held by Peter Singer, who 
is one of the leading philosophers at present, took place 
at the American centre in Prague. Professor Singer said: 
“The well-being of every other individual human being is 
just as important as my own. Therefore, if I can significantly 
improve the well-being of someone else, I should do so.” 
In the first part of his lecture, Professor Singer focused 
mainly on clearly defining the difference between an altru-
ist and an effective altruist stressing that the main differ-
ence lies in the fact that “an effective altruist does not 
focus solely on doing good but rather on doing as much 
good as possible”. Furthermore, Professor Singer stated 
that effective altruists prefer a more global perspective 
rather than confining themselves to the mere bounds of 
their local community. Having used a wide array of case 
studies, Professor Singer illustrated a number of situations 
in which effective altruism may be utilised.

THe growIng InFLuence 
oF auTHorITarIanS In THe worLd
June 18, 2015 

The discussion took place at the Boscolo hotel. The open-
ing speech was opened by Christopher Walker, executive 
director at the International Forum for Democratic Studies. 
The discussion was held under Chatham house rule.

educaTIon TowardS democraTIc 
cITIzenSHIp 
June 25, 2015

A discussion entitled “Education towards Democratic 
Citizenship” took place at the former office of Václav Havel 
in cooperation with the Vize 97 Foundation. The discus-
sion was attended by philosopher and translator Jan Sokol, 
director at the People in Need Šimon Pánek, and was mod-
erated by executive director of the Forum 2000 Foundation 
Jakub Klepal.
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BudoucnoST eVropY  
a roLe čeSka V ní
17. září 2015

Diskuze s názvem „Budoucnost Evropy a role Česka v ní“ 
se uskutečnila v bývalé kanceláři Václava Havla ve spo-
lupráci s nadací VIZE 97. Diskuze se účastnil politolog 
Jacques Rupnik, Šimon Pánek a moderoval ji Jakub Klepal.

ruSko a eVropa
3. říjen 2015

Diskuze s názvem „Rusko a Evropa“ se uskutečnila 
v bývalé kanceláři Václava Havla ve spolupráci s nadací 
Vize 97 v sobotu 3. 10. Evropská unie má větší zodpo-
vědnost, než si uvědomuje – to je závěr diskuze historika 
Timotyho Snydera a Šimona Pánka, moderované Jakubem 
Klepalem. Spojená, vnitřně silná a demokratická Evropa 
je klíčová pro pozitivní budoucnost Ruska i ostatních sou-
sedů Evropské Unie.

THe FuTure oF europe  
and our roLe In IT
September 17, 2015

A discussion entitled “The Future of Europe and Our Role in 
it” took place at the former office of Václav Havel in coop-
eration with the Vize 97 Foundation. The discussion was 
attended by political scientist Jacques Rupnik, Šimon 
Pánek, and was moderated by Jakub Klepal. 

ruSSIa and europe
october 3, 2015

A discussion entitled “Russia and Europe” took place at 
the former office of Václav Havel in cooperation with the 
Vize 97 Foundation. The discussion was attended by his-
torian Timothy Snyder and Šimon Pánek and was moder-
ated by Jakub Klepal. The speakers came to the conclusion 
that the European Union has a much greater responsibility 
than it has been aware of. Strong, unified and democratic 
Europe is the key to the positive future of Russia and other 
countries adjacent to the EU.
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poSLání

Nadace Forum 2000 naplňuje odkaz Václava Havla pro-
střednictvím podpory demokratických hodnot a respektu 
k lidským právům, rozvoje občanské společnosti a posi-
lování náboženské, kulturní a etnické tolerance. Vůdčím 
světovým osobnostem, myslitelům a odvážným jednotliv-
cům ze všech oblastí života poskytuje prostor, kde mohou 
tato zásadní témata sdílet a otevřeně o nich diskutovat.

SpráVní rada
Tomáš Vrba
Lucie Pilipová
Martin Radvan
Ivo Šilhavý
Ivana Štefková
Martin Vidlák
Jiří Oberfalzer
Alexandr Vondra

mISSIon

The Forum 2000 Foundation pursues the legacy of Václav 
Havel by supporting the values of democracy and respect 
for human rights, assisting the development of civil society, 
and encouraging religious, cultural and ethnic tolerance. 
It provides a platform for global leaders as well as thinkers 
and courageous individuals from every field of endeavour, 
to openly debate and share these critical issues.

Board oF dIrecTorS
Tomáš Vrba
Lucie Pilipová
Martin Radvan
Ivo Šilhavý
Ivana Štefková
Martin Vidlák
Jiří Oberfalzer
Alexandr Vondra
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dozorčí rada
Ivan Fišer
Daniela Hátleová
Stanislav Janoch
Pavel Fischer
Monika Šimůnková 

konTakT
Nadace Forum 2000
Pohořelec 6, 118 00 Praha 1
Česká republika

tel. +420 224 310 991
fax +420 224 310 989
secretariat@forum2000.cz

www.forum2000.cz

BankoVní ÚdaJe
Bankovní účty:

USD: 942211970217/0100
IBAN: CZ8401000000942211970217

EUR: 512725850247/0100
IBAN: CZ1101000000512725850247

CZK: 4753370207/0100
IBAN: CZ7101000000004753370207

Bankovní účty jsou vedeny u Komerční banky, 
Pohořelec 3, 118 00 Praha 1, SWIFT: KOMBCZPP

SuperVISorY Board
Ivan Fišer
Daniela Hátleová
Stanislav Janoch
Pavel Fischer
Monika Šimůnková 
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www.forum2000.cz
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USD: 942211970217/0100
IBAN: CZ8401000000942211970217

EUR: 512725850247/0100
IBAN: CZ1101000000512725850247

CZK: 4753370207/0100
IBAN: CZ7101000000004753370207

Bank accounts are maintained by Komerční banka, 
Pohořelec 3, 118 00 Prague 1, SWIFT: KOMBCZPP
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Jürgen and Helena Hoffmeister Jan Barta

Významní dárci | Significant donors
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za podporY
Rakouské kulturní fórum v Praze
Rakouské velvyslanectví v Praze
Britské velvyslanectví v Praze
Café NONA
Vysoká škola CEVRO Institut
Confrenz
Česká spořitelna
Nadace ČEZ
ČSOB
Dial Telecom
DOX Centrum současného umění
Velvyslanectví Francie v Praze
Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze
Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity
Fractal
Goethe-Institut Prague
Divadlo Husa na provázku
Hotel Intercontinental Prague
Maturus
Nadace Neziskovky.cz
NYU Prague
Nadace O2
OP Tiger
Člověk v tísni
Pilsner Urquell
Plavec & Partners, advokátní kancelář
Nadácia Polis
Dopravní podnik hl. města Prahy
Res Publica Foundation
Scenografie
Sovereign Order of Malta
Škoda Auto
Knihovna Václava Havla
Vinselekt Michlovský
Vodafone

SupporTerS 
Austrian Cultural Forum Prague
Austrian Embassy in Prague
British Embassy Prague
Café NONA
CEVRO Institut College
Confrenz
Česká spořitelna
ČEZ Foundation
ČSOB
Dial Telecom
DOX Centre for Contemporary Art
Embassy of France in Prague
Embassy of the Federal Republic of Germany in Prague
Faculty of Education Masaryk University
Fractal
Goethe-Institut Prague
Goose on the String Theatre
Hotel Intercontinental Prague
Maturus
Neziskovky.cz Foundation
NYU Prague
O2 Foundation
OP Tiger
People in Need
Pilsner Urquell
Plavec & Partners, Law Office
Polis Foundation
Prague Public Transit
Res Publica Foundation
Scenografie
Sovereign Order of Malta
Škoda Auto
Václav Havel Library
Vinselekt Michlovský
Vodafone
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přátelé:

Theodor Adla, Mikhail Arkhangelski, Jarmila Avratová, 
Pavel Beneš, Barbora Beňová, Edita Bížová, Romana 
Bocková, Viktor Brada, Jiří Buryan, Hana Císařová, 
Petr Ďásek, Veronika Dubská, Michaila Džakovová, 
EUROFFICE PRAHA – BRUSEL A.S., Matěj Feldek, 
Wolfgang Grabuschnig, Philip Armin Hainz, Aleš Hnízdil, 
Horčicová, Zdeněk Hromádka, Nadiia Ivanova, Barbora 
Jirsová, Marshall Leo Johnson, Jiřina Juláková, Jaroslav 
Kalous, Michaela Kavanová, Jakub Klepal, Vladimír 
Klepal, Josef Klíma, Noemi Krausová, Darina Kričková, 
Eliška Křížková, Adam Kubesa, Ondřej Lochman, Ivana 
Loučková, Stanislav Machač, Tomáš Mančál, Olga 
Marlinová, Alena Miltová, Pavel Nasadil, Jakub Novák, 
Lucie Nováková, Edvard Outrata, Jana Outratová, 
Richard Pavelka, Lukáš Pokorný, Pavel Pražák, Odessa 
Primusova, Tereza Prokešová, Pavel Ptáček, Zuzana 
Rejmonova, Eva Rindová, Kristýna Růžičková, Radek 
Řehák, Laura Salamon, Ondřej Schütz, Petr Schwank, 
Alena Slepičková, Aleš Soukup, Vivienne Soyková, 
Markéta Steidlová, Libor Stejskal, Matyáš Strnad, Patrik 
Steidl, Markéta Steidlová, Matyáš Strnad, Monika 
Šimůnková, Jana Šišková, Martin Špolc, Milan Špolc, 
Bohumír Štědroň, Dorota Šuráňová, Tomáš Tázlar, Jana 
Tomšíčková, Jan Trnka, Dagmar Volencová, Josef Zvěřina

Friends:

Theodor Adla, Mikhail Arkhangelski, Jarmila Avratová, 
Pavel Beneš, Barbora Beňová, Edita Bížová, Romana 
Bocková, Viktor Brada, Jiří Buryan, Hana Císařová, 
Petr Ďásek, Veronika Dubská, Michaila Džakovová, 
EUROFFICE PRAHA – BRUSEL A.S., Matěj Feldek, 
Wolfgang Grabuschnig, Philip Armin Hainz, Aleš Hnízdil, 
Horčicová, Zdeněk Hromádka, Nadiia Ivanova, Barbora 
Jirsová, Marshall Leo Johnson, Jiřina Juláková, Jaroslav 
Kalous, Michaela Kavanová, Jakub Klepal, Vladimír 
Klepal, Josef Klíma, Noemi Krausová, Darina Kričková, 
Eliška Křížková, Adam Kubesa, Ondřej Lochman, Ivana 
Loučková, Stanislav Machač, Tomáš Mančál, Olga 
Marlinová, Alena Miltová, Pavel Nasadil, Jakub Novák, 
Lucie Nováková, Edvard Outrata, Jana Outratová, 
Richard Pavelka, Lukáš Pokorný, Pavel Pražák, Odessa 
Primusova, Tereza Prokešová, Pavel Ptáček, Zuzana 
Rejmonova, Eva Rindová, Kristýna Růžičková, Radek 
Řehák, Laura Salamon, Ondřej Schütz, Petr Schwank, 
Alena Slepičková, Aleš Soukup, Vivienne Soyková, 
Markéta Steidlová, Libor Stejskal, Matyáš Strnad, Patrik 
Steidl, Markéta Steidlová, Matyáš Strnad, Monika 
Šimůnková, Jana Šišková, Martin Špolc, Milan Špolc, 
Bohumír Štědroň, Dorota Šuráňová, Tomáš Tázlar, Jana 
Tomšíčková, Jan Trnka, Dagmar Volencová, Josef Zvěřina
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