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“Democracy is a process, not a destination. Defending it and making it work requires consistent effort and dedication...“

“Being democratic countries, we should never succumb to totalitarian regimes, even on the account of temporary 
economic advantages, because totalitarian regimes never give something for free, they take back much more” 

“... collaboration between democratic governments, tech companies and NGOs, especially those promoting 
democratic values, is crucial“

MAIA SANDU, PRESIDENT, MOLDOVA

MILOŠ VYSTRČIL, PRESIDENT OF THE SENATE, CZECHIA

FRANCISAK VIAČORKA, VICE-PRESIDENT, DIGITAL COMMUNICATION NETWORK, BELARUS
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Dear friends, 

It is a great pleasure to introduce to you the Forum 2000 
Foundation’s Annual Report and to inform you about our 
activities during the past year. As was the case in 2020, 
the year 2021 was unique in the Foundation’s history. 
Our work has been affected by the ongoing COVID-19 
pandemic and the restrictions and limitations which 
it brought worldwide. After the initial 2020 pandemic 
shock and an almost complete shift online, last year 
saw gradual normalization. We started to learn how to 
operate under the new circumstances, partially getting 
back to in-person activities and enjoying the newly 
discovered global reach of electronic communication. 
Suddenly, everyone was accessible and each event was 
available in any imaginable distant corner of the world. 
Of course, this was not to last – at least not fully. As 
the “Zoom fatigue“ set in and we started also noticing 
the negative sides of the shift online, we strove to move 
back to in-person and hybrid events.

The main project of the Foundation, the 25th Forum 
2000 Conference, was held in a hybrid format and was 
titled “What Now? Building Back Democratically“. It 
took place from October 10–12, 2021. As the world 
was gradually approaching the post-Covid era, the key 
questions of the conference asked: What now? How 
should we, the global democratic community, build 
back better? For democracy, the pandemic has become 
a great test - both a challenge and an opportunity. On 
one hand, COVID-19 unquestionably contributed to the 
global democratic decline. On the other, it has focused 
minds, inspired new ideas, and shed light on problems 
that have long remained unaddressed. It is now up to us 
to use the opportunities of the post-pandemic era and 
not be intimidated by its adversities.

The Forum 2000 Conference discussed ways democratic 
community needs to come together vis-à-vis the rising 
challenges, focusing principally on the themes of global 
cooperation of democracies, the contest between 
authoritarianism and democracy in the digital realm, and 
the renewal of democracy via active citizenship. The first-
ever hybrid Forum 2000 consisted of two program lines 
– a freely available public track and an internal invitation 
only track, consisting of a series of working sessions. It 
was addressed online, among many others, by three 
iconic female presidents of our time, Zuzana Čaputová 
of Slovakia, Maia Sandu of Moldova, and Tsai Ing-wen 
of Taiwan, all of them admirable leaders of their small 

Vážení přátelé, 

je mi velkým potěšením představit Vám výroční zprávu 
Nadace Forum 2000 a informovat Vás o naší činnosti 
v uplynulém roce. Rok 2021 byl stejně jako rok předchozí 
v historii Nadace výjimečný. Naše práce byla ovlivněna 
probíhající pandemií COVID-19 a omezeními, která 
přinesla po celém světě. Po počátečním šoku z pandemie 
v roce 2020 a po téměř úplném přesunu do online 
prostředí znamenal loňský rok postupné uklidnění. 
Začali jsme se učit fungovat v nových podmínkách, 
opatrně jsme se vraceli k osobním setkáním a částečně 
jsme se těšili z nově objeveného globálního dosahu 
elektronické komunikace. Najednou byli všichni 
dostupní a každá událost byla k dispozici v kterémkoliv 
myslitelném vzdáleném koutě světa. To ovšem nemělo 
vydržet – alespoň ne úplně. Jak se postupně dostavovala 
„únava ze Zoomu”, začali jsme si všímat i negativních 
stránek přesunu na internet a snažili jsme se vrátit zpět 
k jednáním za přítomnosti mluvčích a publika nebo 
alespoň k hybridním akcím. 

25. konference Forum 2000, hlavní projekt nadace, se 
konala v hybridním formátu, nesla název „What Now? 
Building Back Democratically“ a proběhla ve dnech 10.–
12. října 2021. Vzhledem k tomu, že se svět postupně 
blížil k postcovidové éře, kladla konference některé 
klíčové otázky: Co teď? Jak bychom měli my, globální 
demokratické společenství, obnovit naše společnosti 
lépe? Pro demokracii se pandemie stala velkou zkouškou, 
ale i příležitostí. Na jedné straně Covid-19 nepochybně 
přispěl k celosvětovému oslabení demokracie. Na straně 
druhé ale umožnil se lépe koncentrovat, inspiroval 
nové myšlenky a vrhl světlo na problémy, které dlouho 
zůstávaly nepovšimnuty. Nyní je na nás, abychom využili 
příležitostí postpandemické éry a nenechali se zastrašit 
jejími protivenstvími. 

Konference Forum 2000 se zabývala tím, jakým způsobem 
se demokratické společenství musí spojit tváří v tvář 
narůstajícím výzvám. Zaměřila se na témata globální 
spolupráce demokracií, boje proti autoritářství, otázky 
fungování demokracie v nové digitální realitě a také na 
možnou obnovu demokracie prostřednictvím aktivního 
občanství. Vůbec první hybridní Forum 2000 sestávalo 
ze dvou programových linií – volně přístupné veřejné 
části a interní části, v jejímž rámci se odehrávala řada 
pracovních zasedání. Online na konferenci vystoupily 
mimo jiné tři současné prezidentky: Zuzana  Čaputová 
ze Slovenska, Maia Sandu z Moldavska a Cchaj Jing-wen 
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yet inspiring countries. We were also honored to hear 
from personalities such as Sviatlana Tsikhanouskaya, 
His Holiness the Dalai Lama, or His All Holiness Patriarch 
Bartholomew, as well as dozens of activists, politicians, 
diplomats, journalists, and civil society leaders. 
 
In 1986, Václav Havel wrote that “each and every one of 
us can come to realize that he or she - no matter how 
insignificant or helpless they may feel - is in a position 
to change the world.” With these words in mind, and at 
the occasion of the 25th Annual Conference, we decided 
to establish The Forum 2000 International Award for 
Courage and Responsibility. The Award is to recognize 
and honour citizens, groups of citizens, or institutions 
who show extraordinary civic courage and/or engage in 
actions that put responsibility to the wider community, 
the defense of democracy and the promotion of human 
rights and civil liberties above self-interest. The first 
person to receive the award was a long-time defender of 
democracy, an activist by nature, and an amazing human 
being without whom many democratic causes around 
the world would languish – Carl Gershman, former 
President of the National Endowment for Democracy. 
The Award was presented to him by Iveta Radičová, 
former Prime Minister of Slovakia and a member of the 
Forum 2000 Advisory Board, and Miloš Vystrčil, President 
of the Czech Senate.

z Tchaj-wanu. Tři obdivuhodné vůdkyně svých malých, 
ale inspirativních zemí. Měli jsme také tu čest vyslechnout 
osobnosti jako Svjatlana Cichanouská, Jeho Svatost 
dalajlama nebo Jeho Svatost, Bartoloměj I., a desítky 
aktivistů, politiků, diplomatů, novinářů a  představitelů 
občanské společnosti. 

V roce 1986 Václav Havel napsal, že „každý z nás může 
dospět k poznání, že on nebo ona – bez ohledu na to, jak 
bezvýznamní nebo bezmocní se mohou cítit – mohou 
změnit svět”. Při vědomí těchto slov a u příležitosti 25. 
výroční konference jsme se rozhodli zřídit Mezinárodní 
cenu Fora 2000 za odvahu a odpovědnost. Jejím cílem 
je ocenit a vyznamenat občany, skupiny občanů nebo 
instituce, kteří projevují mimořádnou občanskou odvahu 
a/nebo se angažují v činnostech, které staví odpovědnost 
vůči širšímu společenství, obranu demokracie 
a  prosazování lidských práv a občanských svobod nad 
vlastní zájmy. První osobou, která cenu obdržela, byl 
dlouholetý obhájce demokracie, bytostný aktivista 
a úžasný člověk, bez něhož by řada demokratických 
projektů na celém světě skomírala či vůbec neexistovala 
– Carl Gershman, bývalý prezident National Endowment 
for Democracy. Cenu mu předali Iveta Radičová, bývalá 
slovenská premiérka a členka poradního sboru Fora 
2000, a Miloš Vystrčil, předseda Senátu Parlamentu ČR.
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The Conference program was accompanied by the 
Festival of Democracy from October 10-16, 2021, with 
events held in partnership with NGOs, universities, and 
think-tanks, addressing the challenges discussed at 
the  Forum 2000 Conference and inviting the broader 
public to discuss them as well. Also, during the year, a 
number of other regular activities continued, including 
the NGO Market, the #Forum2000online Chats, the events 
in cooperation with the Czech-German Discussion 
Forum, and a number of other undertakings. In June, we 
welcomed to Prague the leader of democratic Belarus 
Sviatlana Tsikhanouskaya and organized a working 
discussion with her and key Czech experts, policy and 
decision makers, brainstorming about how to support 
the democratic aspirations of the Belarussian people.

In 2021, the Foundation has complied with regulations, 
capping the aggregate annual costs of administration 
at 35% of the value of the Foundation’s contributions 
provided (and paid). The aggregate costs of 
the Foundation’s administration (including a part of staff 
costs, material consumption, energy and other costs 
incurred in relation to the Foundation’s administration) 
amounted to 2 065 674 CZK in 2021, which is 11,51% of 
the costs of foundation contributions paid out in line 
with the legislation and the statutes. 

I would like to thank all partners and donors of the Forum 
2000 Foundation. We greatly appreciate the support we 
receive from companies, individuals, and institutions. It 
enables us to work on the cultivation of the legacy of our 
founder Václav Havel. As the last two years have shown, 
we can never be certain of anything. But - at least in 
terms of the pandemic – we are hopeful that 2022 will 
not be affected by it so severely and we will be able to 
resume our work as much as possible.

We look forward to welcoming you at our in-person 
events again!

Tomáš Vrba 
Chairman of the Board of Directors

Program konference doprovázel Festival demokracie, 
který se konal ve dnech 10.–16. října 2021 a jehož akce 
se konaly ve spolupráci s nevládními organizacemi, 
univerzitami a think-tanky a – za účasti širší veřejnosti 
– se zabývaly výzvami, o nichž se diskutovalo na 
konferenci. V  průběhu roku také pokračovala řada 
dalších pravidelných aktivit, včetně NGO Marketu, 
diskusí #Forum2000online, akcí ve spolupráci s Česko-
německým diskusním fórem a dalších počinů. V červnu 
jsme v Praze přivítali lídryni demokratického Běloruska 
Svjatlanu Cichanouskou a uspořádali s ní a s klíčovými 
českými odborníky, politiky a diplomaty diskusi o tom, 
jak podpořit demokratické snahy běloruského lidu. 

Při své činnosti se Forum 2000 řídí pravidlem, že 
celkové roční náklady spojené se správou nadace 
nesmějí převýšit 35 % hodnoty ročně poskytnutých 
(a vydaných) nadačních příspěvků. Celkové náklady 
související se správou nadace (zahrnující část osobních 
nákladů, spotřebu materiálu, energie a ostatní náklady) 
činily v roce 2021 celkem 2 065 674 Kč, což představuje 
11,51% z nákladů vynaložených v souladu se zákonem 
a statutem na nadační příspěvky.

Rád bych poděkoval všem partnerům a dárcům Nadace 
Forum 2000. Velmi si vážíme podpory, které se nám 
dostává od firem, jednotlivců i institucí. Umožňuje nám 
to pracovat na rozvíjení odkazu našeho zakladatele 
Václava Havla. Jak ukázaly poslední dva roky, nikdy 
si nemůžeme být ničím jisti. Doufejme nicméně, že – 
přinejmenším pokud jde o pandemii – nebude rok 2022 
zasažen tak vážně a my budeme moci v rámci možností 
pokračovat v naší práci.

Těšíme se, že Vás opět osobně přivítáme na našich akcích! 

Tomáš Vrba
předseda správní rady
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25. KONFERENCE FORUM 2000 THE 25TH FORUM 2000 CONFERENCE
The 25th Forum 2000 Conference was held from 
October 10–12, both in person in Prague and online. 
The  conference was titled “What Now? Building Back 
Democratically”  and the main program was accompanied 
by the fifth edition of the Festival of Democracy.

Within the global context of the COVID-19 pandemic, the 
first-ever hybrid Forum 2000 Conference was addressed, 
among many others, by the President of the Slovak 
Republic Zuzana Čaputová, the President of the Republic 
of Moldova Maia Sandu, the President of the Republic of 
China (Taiwan) Tsai Ing-wen, the leader of Democratic 
Belarus Sviatlana Tsikhanouskaya, the  President of 
the Senate of the Parliament of the Czech Republic Miloš 
Vystrčil, writer and political activist Farida Nabourema, 
and His Holiness the Dalai Lama.

The Conference consisted of two program lines – 
a  freely available public track, streamed via the Forum 
2000 website and social media (20 discussions), and 
an invitation only track, accessible exclusively upon 
registration (25 discussions for 627 registered delegates).
 
Over three days, the event hosted a wide range of 
prominent personalities from a number of fields 
– politicians, philosophers, authors, activists and 

25. konference Forum 2000 se konala ve dnech 10.–12. 
října jak osobně v Praze, tak i online. Konference byla 
nazvána „What now? Building Back Democratically“ 
a hlavní program byl doprovázen pátým ročníkem 
Festivalu demokracie. 

V globálním kontextu pandemie COVID-19 na historicky 
první hybridní konferenci Forum 2000 vystoupily mj. 
prezidentka Slovenské republiky Zuzana Čaputová, 
prezidentka Moldavské republiky Maia Sandu, 
prezidentka Čínské republiky (Tchaj-wanu) Tsai Ing-
wen, vůdkyně Demokratického Běloruska Svjatlana 
Cichanouská, předseda Senátu Parlamentu České 
republiky Miloš Vystrčil, spisovatelka a politická aktivistka 
Farida Nabourema a Jeho Svatost dalajlama. 

Konference se skládala ze dvou programových linií 
– volně dostupné veřejné části, vysílané přes web 
a  sociální sítě Fora 2000 (20 diskusí), a části pouze pro 
pozvané, přístupné výhradně po registraci (25 diskusí 
pro 627 registrovaných delegátů). 

Během tří dnů se akce zúčastnilo široké spektrum 
významných osobností z řady oborů – politici, filozofové, 
spisovatelé, aktivisté a disidenti, političtí analytici či 
podnikatelé nebo umělci. Diskuse se zabývaly způsoby, 
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dissidents, policy analysts, entrepreneurs, and artists. 
The  discussions addressed the ways democratic 
community needs to come together vis-à-vis the rising 
challenges. They focused in particular on the need to 
enhance global cooperative efforts and to develop 
a common strategy against the tide of authoritarianism, 
the contest between authoritarianism and democracy 
in all realms, but especially in the digital one, and 
the   renewal of democracy via active citizenship and 
the support for civic education and free journalism. 

On Tuesday, October 12, the conference participants 
also held an internal meeting within the framework of 
the International Coalition for Democratic Renewal.

The Conference outcomes, including a summary report 
of the conference entitled „5 Big Ideas“, the  video 
recordings and photo galleries are available at the 
Foundation’s website and on its YouTube channel. 
A policy and a discussion paper on global cooperation of 
democracies in the digital realm and global cooperation 
for democracies, two main topics of the conference, 
were published.

8Výroční zpráva Nadace Forum 2000 za rok 2021 | Forum 2000 Foundation 2021 Annual Report

Carl Gershman, bývalý prezident National Endowment for Democracy a dlouholetý obránce demokracie, je prvním držitelem Mezinárodní 
Ceny Fora 2000 za odvahu a odpovědnost | Carl Gershman, founding President of the National Endowment for Democracy and a long-time 
defender of democracy, is the inaugural recipient of the Forum 2000 International Award for Courage and Responsibility

jakými se demokratické společenství musí spojit 
tváří v tvář rostoucím výzvám. Zaměřily se především 
na potřebu posílit globální spolupráci a vypracovat 
společnou strategii proti růstu autoritářství, na souboj 
mezi autoritářstvím a demokracií ve všech oblastech, 
ale zejména v té digitální, a na obnovu demokracie 
prostřednictvím aktivního občanství a podpory 
občanského vzdělávání a svobodné žurnalistiky. 

V úterý 12. října proběhlo také interní setkání účastníků 
konference v rámci Mezinárodní koalice pro obnovu 
demokracie. 

Výstupy z konference, včetně souhrnné zprávy 
z  konference nazvané „5 velkých myšlenek”, 
videozáznamy a fotogalerie jsou k dispozici na webových 
stránkách a na YouTube kanálu Nadace. O dvou hlavních 
tématech konference, globální spolupráci demokracií v 
digitální oblasti a globální spolupráci pro demokracii, 
byly zveřejněny následné publikace.



FESTIVAL DEMOKRACIE FESTIVAL OF DEMOCRACY
The mission of the Festival of Democracy, a program 
accompanying the Forum 2000 Conference, is to 
celebrate civic activity as the cornerstone of a free and 
democratic society. We want to inspire public discussion 
about the shared responsibility of citizens for society, 
tolerance and respect for human rights, the world we 
want to live in, and democracy. We also want to reflect 
on the challenges of our common future. 

The Festival of Democracy includes lectures, discussions, 
exhibitions, and other activities that complement 
and develop the topics of the conference. Non-profit 
organizations, universities and many other partners 
are involved in the Festival of Democracy. This way, 
the Forum 2000 Foundation gives participants the 
opportunity to present civil society activities and to look 
at the issues addressed at the conference from different 
angles.

Fourteen events took place in Prague and other cities 
in the  framework of the fifth edition of the Festival 
of Democracy. During the week-long program we 
have discussed what challenges democracy is facing, 
stabilization of the Middle East, human rights violations 
in Xinjiang, Tibet and Hong Kong, or the role of 
journalism in the age of algorithms. Photo gallery and 
video recordings of selected events are published on our 
website.

Posláním Festivalu demokracie, který je doprovodným 
programem konference Forum 2000, je oslavovat 
občanskou aktivitu jako základní pilíř svobodné 
a demokratické společnosti. Chceme inspirovat veřejnou 
diskusi o společné odpovědnosti občanů za společnost, 
toleranci a respektování lidských práv, o světě, ve kterém 
chceme žít, a o demokracii. Chceme se také zamyslet 
nad výzvami naší společné budoucnosti. 

Festival demokracie zahrnuje přednášky, diskuse, 
výstavy a další aktivity, které doplňují a rozvíjejí témata 
konference. Neziskové organizace, univerzity a mnoho 
dalších partnerů se na Festivalu demokracie podílí. 
Nadace Forum 2000 dává účastníkům příležitost 
prezentovat aktivity občanské společnosti a nahlédnout 
na otázky, jimiž se konference zabývá, z různých úhlů. 

V Praze a dalších městech se v rámci pátého ročníku 
Festivalu Demokracie uskutečnilo 14 akcí. Během 
týdenního programu jsme diskutovali o tom, jakým 
výzvám demokracie čelí, o normalizaci na Blízkém 
východě, porušování lidských práv v Sin-ťiangu, Tibetu 
a Hongkongu nebo o roli žurnalistiky v době algoritmů. 
Fotogalerie a videozáznamy z vybraných akcí jsou 
zveřejněny na našich webových stránkách.

AKTIVITY V ROCE 2021 | ACTIVITIES IN 2021
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#FORUM2000ONLINE CHAT #FORUM2000ONLINE CHAT
The #Forum2000online Chat series was born and 
developed during the global COVID-19 lockdown. This 
project offers interviews with politicians, experts, human 
rights defenders, journalists, and diplomats – relevant 
and interesting people from the Forum 2000 network 
– discussing the most significant current developments 
and looking at how they affect the future of democracy 
and freedom.

In 2021, the Forum 2000 Foundation published 31 
interviews and discussions featuring, among others, 
Togolese human rights activist Farida Nabourema; 
Uyghur American lawyer Nury A. Turkel; Scottish 
barrister and Labour member of the House of Lords 
Helena Kennedy, Baroness Kennedy of The Shaws; 
French political scientist and arabist Gilles Kepel; Cuban 
performance artist Tania Bruguera; Ecuadorian political 
journalist Ana Karina López Ramón; Acting Director of 
the Americas Division at Human Rights Watch Tamara 
Taraciuk Broner, and Belgian political theorist Chantal 
Mouffe.

Během celosvětového COVID-19 lockdownu se zrodila 
a rozvinula série #Forum2000online Chat. Tento projekt 
nabízí rozhovory s politiky, odborníky, ochránci lidských 
práv, novináři a diplomaty – relevantními a zajímavými 
lidmi ze sítě Fora 2000 - diskutujícími o nejvýznamnějších 
aktuálních událostech a rozebírajícími to, jak ovlivňují 
budoucnost demokracie a svobody.

V roce 2021 vydala Nadace Forum 2000 31 rozhovorů 
a diskusí, v nichž vystupují mj. Farida Nabouremová, 
aktivistka za lidská práva z Tožské republiky; 
ujgurský americký právník Nury A. Turkel; skotská 
advokátka a  labouristická členka Sněmovny lordů 
Helena Kennedyová, baronka Kennedyová ze Shaws; 
francouzský politolog a arabista Gilles Kepel; kubánská 
umělkyně Tania Bruguerová; ekvádorská novinářka Ana 
Karina López Ramónová; úřadující ředitelka amerického 
oddělení organizace Human Rights Watch Tamara 
Taraciuk Bronerová a  belgická politická teoretička 
Chantal Mouffeová.

AKTIVITY V ROCE 2021 | ACTIVITIES IN 2021
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MEZINÁRODNÍ KOALICE PRO 
DEMOKRATICKOU OBNOVU

INTERNATIONAL COALITION FOR 
DEMOCRATIC RENEWAL
The International Coalition for Democratic Renewal 
(ICDR) is a global initiative of intellectuals, activists and 
politicians concerned with the expansion of the power 
and influence of authoritarian regimes while weakening 
democracies from within. With over 450 members, 
the ICDR seeks to consolidate the basic principles 
of democracy, fight its authoritarian opponents and 
express solidarity with the people who are waging 
the struggle for freedom in non-democratic countries 
around the world.

In 2021 the ICDR focused on the global cooperation 
between democratic forces and the situation in countries 
where democratic decline has begun, such as Tunisia 
and Myanmar, along with the engagement of young 
people and the threats posed by authoritarian regimes 
such as Russia and China.

During the plenary session, held in the framework of 
the Forum 2000 Conference, a statement was adopted 
calling on pro-democracy forces to work more closely 
in the context of the Summit for Democracy. Another 
statement called for the restoration of democratic 
processes in Tunisia.

ICDR members also called the international community to 
defend democracy in Myanmar and urged the European 
Parliament not to ratify the investment agreement with 
the People’s Republic of China without including human 
rights commitments. More than 100 world thinkers and 
civil society leaders joined the appeal, including Garry 
Kasparov, Francis Fukuyama, Ana Gomes, Iveta Radičová, 
Xiao Qiang, John Shattuck and Norman Eisen.

Mezinárodní koalice pro demokratickou obnovu (ICDR) 
je celosvětová iniciativa intelektuálů, aktivistů a politiků, 
kteří se zabývají rozšířením moci a vlivu autoritářských 
režimů při současném oslabování demokracií zevnitř. 
S více než 450 členy ICDR usiluje o upevnění základních 
principů demokracie, boj proti jejím autoritářským 
odpůrcům a vyjádření solidarity s lidmi, kteří vedou boj 
za svobodu v nedemokratických zemích po celém světě.

V roce 2021 se ICDR zaměřila na globální spolupráci 
demokratických sil, na situaci v zemích, kde začal úpadek 
demokracie, jako je Tunisko a Myanmar, angažovanost 
mladých lidí a hrozby, které představují autoritářské 
režimy, jako např. Rusko a Čína.

Během plenárního zasedání, které se konalo v rámci 
konference Forum 2000, bylo přijato prohlášení 
vyzývající prodemokratické síly k užší spolupráci 
v  kontextu Summitu pro demokracii. Další prohlášení 
vyzvalo k obnovení demokratických procesů v Tunisku.

Členové ICDR rovněž vyzvali mezinárodní společenství 
k  obraně demokracie v Myanmaru a naléhali na 
Evropský parlament k neratifikování investiční dohody 
s Čínskou lidovou republikou bez zahrnutí závazků 
v  oblasti lidských práv. Prohlášení k tomuto tématu 
podepsalo více než 100 světových myslitelů a vedoucích 
představitelů občanské společnosti včetně Garryho 
Kasparova, Francise Fukuyamy, Any Gomesové, Ivety 
Radičové, Xiao Qianga, Johna Shattucka a Normana 
Eisena.

11Výroční zpráva Nadace Forum 2000 za rok 2021 | Forum 2000 Foundation 2021 Annual Report

AKTIVITY V ROCE 2021 | ACTIVITIES IN 2021

https://www.forum2000.cz/en/projects/coalition-for-democratic-renewal
https://www.forum2000.cz/projekty/koalice-pro-obnovu-demokracie


DEMOKRATICKÁ SOLIDARITA DEMOCRATIC SOLIDARITY
Democratic Solidarity defends and strengthens 
democracy and promotes good governance in Latin 
America and the Caribbean. In 2021 the project featured 
a three-day virtual regional conference in March, three 
virtual discussions and a series of discussion panels 
during the 25th Forum 2000 Conference in October. 
Democratic Solidarity participants were invited to the 
#Forum2000online chats to provide their insights on the 
current developments in the region.

The regional conference took place online for the first 
time. The participants discussed the cases of Bolivia, 
Nicaragua and Venezuela and the relationship of 
the  region with the US, among others. In June, two 
internal virtual discussions took place. The first one 
focused on the presidential election in Ecuador, and 
the second one analyzed the new political constellation 
in Peru. In December, the platform organized, in 
cooperation with the ICDR, a third virtual discussion 
that shed light on the role of regional organizations to 
prevent democratic backsliding.

At the annual conference, the discussion panels “The EU, 
Latin America, and the Caribbean: The other Transatlantic 
Partnership?”, “From Populism to Authoritarianism in 
Latin America”, and “Information in the Digital Space: 
Struggle for Internet Freedom in Latin America” brought 
regional topics to attention. Democratic Solidarity also 
hosted, in cooperation with the ICDR, an interactive 
workshop called “Civic Activism in 2021: Lessons learned 
in Belarus, Cuba, and Myanmar”. During the Festival of 
Democracy, a screening of the documentary “The Edge 
of Democracy”, directed by Petra Costa (Brazil), took 
place in Skautský institut.

Demokratická solidarita brání a posiluje demokracii 
a podporuje dobrou správu věcí veřejných v Latinské 
Americe a Karibiku. V roce 2021 v rámci projektu 
proběhla třídenní virtuální regionální konference 
v březnu, tři  virtuální diskuse a řada diskusních panelů 
během 25. konference Forum 2000 v říjnu. Účastníci 
projektu Demokratická solidarita byli pozváni do 
projektu #Forum2000online Chat, aby poskytli své 
postřehy k aktuálnímu vývoji v regionu.

Regionální konference se online konala poprvé. Účastníci 
diskutovali o případech Bolívie, Nikaraguy a Venezuely 
i o vztazích regionu se Spojenými státy. V červnu proběhly 
dvě interní virtuální diskuse. První z nich byla zaměřena 
na prezidentské volby v Ekvádoru a druhá analyzovala 
nové politické seskupení v Peru. V prosinci tato platforma 
uspořádala ve spolupráci s  ICDR třetí virtuální diskusi, 
která osvětlila problematiku role regionálních organizací 
při prevenci oslabování demokracie.

Na výroční konferenci diskusní panely „EU, Latinská 
Amerika a Karibik: Další transatlantické partnerství”, 
„Od populismu k autoritářství v Latinské Americe“ a 
„Informace v digitálním prostoru: Boj za svobodu 
internetu v Latinské Americe” věnovaly pozornost 
regionálním tématům. Demokratická solidarita ve 
spolupráci s ICDR také uspořádala interaktivní workshop 
s názvem „Občanský aktivismus v roce 2021: Poučení 
z praxe v  Bělorusku, na Kubě a v Myanmaru”. Během 
Festivalu Demokracie se ve Skautském institutu 
uskutečnilo promítání dokumentárního filmu „Okraj 
demokracie”, který režírovala Petra Costaová (Brazílie). 

AKTIVITY V ROCE 2021 | ACTIVITIES IN 2021
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NGO MARKET NGO MARKET
NGO Market is a fair for non-profit organizations with 
more than 20 years of history. It presents the non-profit 
sector as an integral part of civil society. Due to the 
epidemic situation, the 22nd edition of the NGO Market 
was held online as a Week for the Non-Profit Sector. It took 
place from 19 to 23 April 2021, and brought the Czech 
non-profit sector a space for further training to support 
their capacity to run their organisations successfully. 

During the week there were three professional 
workshops, one professional course, four public debates 
and one closed debate. The online events covered topics 
such as: how to maintain and develop staff motivation, 
sustainability and resilience - how to fulfil the mission in 
the long term, how to prepare an online crowdfunding 
campaign or new challenges in elderly care. International 
speakers from the USA, Poland and Hungary also took 
part in the program.

“Mluvme spolu” (“Let’s Talk Together) podcast of 
the NGO Market continued, featuring NGOs presenting 
their missions and stories through their representatives. 
During 2021, 43 episodes were produced, in which we 
covered topics such as crisis volunteering, integration 
of foreigners in Czechia, ageing, intergenerational 
dialogue, and much more.

The workshops and debates can be viewed on the project 
website. All episodes of Mluvme spolu are also posted 
there.

NGO Market je veletrh pro neziskové organizace s více 
než 20-ti letou historií. Prezentuje sektor neziskových 
organizací jako nedílnou součást občanské společnosti. 
Díky epidemické situaci se 22. ročník NGO Marketu již 
podruhé konal online jako Týden pro neziskový sektor. 
Konal se ve dnech 19. až 23. dubna 2021 a přinesl českému 
neziskovému sektoru prostor pro další vzdělávání. 

Během týdne proběhly tři odborné semináře, jeden 
odborný kurz, čtyři veřejné debaty a jedna uzavřená 
debata. Online akce se týkaly témat jako například: jak 
udržet a rozvíjet motivaci zaměstnanců, udržitelnost 
a odolnost – jak dlouhodobě naplňovat poslání, jak 
připravit online crowdfundingové kampaně, nebo nové 
výzvy v oblasti péče o seniory. Programu se také zúčastnili 
zahraniční přednášející z USA, Polska a Maďarska.

Pokračoval podcast NGO Marketu s názvem „Mluvme 
spolu” (Let’s Talk Together), v němž nevládní organizace 
prezentovaly své poslání a příběhy prostřednictvím 
svých zástupců. V průběhu roku 2021 bylo natočeno 43 
dílů, v nichž jsme se věnovali tématům, jako je krizové 
dobrovolnictví, integrace cizinců v Česku, stárnutí 
populace, mezinárodní dialog a mnoho dalších. 

Workshopy a debaty si můžete prohlédnout na 
webových stránkách projektu. Také tam jsou zveřejněny 
všechny díly pořadu Mluvme spolu.
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SPOLUPRÁCE S ČESKO-NĚMECKÝM 
DISKUZNÍM FÓREM

COOPERATION WITH THE CZECH-
GERMAN DISCUSSION FORUM
In the framework of the Czech-German dialogue, 
the Forum 2000 Foundation cooperates with the Czech-
German Discussion Forum (CGDF) and the Czech-
German Future Fund (CGFF) on the annual conference of 
the Czech-German Discussion Forum.

On November 13th, 2021, the Forum 2000 Foundation, 
together with the Europäische Akademie Berlin and 
the Council of the CGDF, organized the hybrid annual 
conference “Czechia and Germany: What Connects 
Us and How We Link in the Post-Pandemic Europe”. 
Discussions reflected the ongoing dialogue about 
the future of Europe and looked also for concrete answers 
about the role of the EU in the world, Green Deal energy 
transition, technological changes, and digitalization. 
The conference was attended by Minister of Culture 
of the Czech Republic and Chairman of the Masaryk 
Democratic Academy Lubomír Zaorálek, Senator Pavel 
Fischer, former Minister of Culture of the Czech Republic 
and former spokesman of the Czech Bishops’ Conference 
Daniel Herman, Director of the  Hanns-Seidel-Stiftung 
Martin Kastler, and many other personalities.

The projects of Czech-German dialogue are part of 
a long-term effort to further develop strong and positive 
Czech–German relations.

V rámci česko-německého dialogu spolupracuje Nadace 
Forum 2000 s Česko-německým diskusním fórem (ČNDF) 
a Česko-německým fondem budoucnosti (ČNFB) na 
výroční konferenci Česko-německého diskusního fóra. 

Dne 13. listopadu 2021 Nadace Forum 2000, společně 
s Europäische Akademie Berlin a Radou ČNDF, uspořádala 
hybridní výroční konferenci, „Česko a Německo: Co nás 
spojuje a jak se propojujeme v postpandemické Evropě”. 
Diskuse odrážely probíhající dialog o budoucnosti 
Evropy a hledaly také konkrétní odpovědi na úlohu 
EU ve světě, „Green–dealu“, energetické transformaci, 
technologických změnách a digitalizaci. Konference se 
zúčastnil ministr kultury České republiky a předseda  
Masarykovy demokratické akademie Lubomír Zaorálek, 
senátor Pavel Fischer, bývalý ministr kultury České 
republiky a bývalý mluvčí České biskupské konference 
Daniel Herman, ředitel Hanns-Seidel-Stiftung Martin 
Kastler a mnoho dalších osobností.

Projekty česko-německého dialogu jsou součástí 
dlouhodobého úsilí o další rozvoj silných a pozitivních 
česko-německých vztahů.
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FORUM 2000 NA EXPO 2020 FORUM 2000 AT EXPO 2020
On November 17, 2021, the Forum 2000 Foundation, 
together with the Czech Pavilion at Expo 2020, Díky, 
že můžem, Korzo Národní, and Opona, organized the 
conference “Building Bridges for a Global Future“ as part 
of the Czech program at Expo 2020 in Dubai. 

The first part of the conference was dedicated to the topic 
of interfaith dialogue and reflected upon Václav Havel’s 
concept of “a global moral minimum”; a minimum based 
on similar values and shared principles, common to all 
major world religions. 

The second part of the conference discussed 
the importance of education and of engaged citizens for 
a free, open, tolerant, responsible, and forward-looking 
society, as well as the key role played by activists and 
civil society movements.

17. listopadu 2021 Nadace Forum 2000, společně 
s  českým pavilonem na Expo 2020, Díky, že můžem, 
Korzem Národní a Oponou, uspořádaly konferenci 
„Budování mostů pro globální budoucnost” jako součást 
českého programu na Expo 2020 v Dubaji. 

První část konference byla věnována tématu  
mezináboženského dialogu a reflektovala Václavem 
Havlem zformulovaný koncept „globálního morálního 
minima”; minima založeného na podobných hodnotách 
a sdílených principech, které jsou společné všem hlavním 
světovým náboženstvím. 

Ve druhé části konference se diskutovalo o významu 
vzdělávání a angažovanosti občanů pro svobodnou, 
otevřenou, tolerantní, odpovědnou a perspektivní 
společnost, jakož i o klíčové úloze, kterou hrají aktivisté 
a občanská hnutí.

15Výroční zpráva Nadace Forum 2000 za rok 2021 | Forum 2000 Foundation 2021 Annual Report

AKTIVITY V ROCE 2021 | ACTIVITIES IN 2021



IS IT A MATCH?SHODNOU SE?
A debate titled “Technology and democracy: is it 
a match?” was held on February 16, 2021 in cooperation 
with the British Embassy in Prague. Speakers focused on 
the current strategic competition between democracy 
and authoritarianism in the realm of technologies. The 
debate explored the positive and negative aspects 
of technology in the context of democracy, public 
participation and pro-democratic movements. The main 
problems discussed were violations of privacy, digital 
rights and fake news disseminated by authoritarian 
governments.

Speakers were Vitaliy Moroz, Head, New Media, 
Internews, Ukraine; Sascha Hannig, Researcher, 
Fundación Para el Progreso, Chile; Petra Moravcová, 
User Experience and Product Marketing, Avast Software, 
Czechia; and Nick Anstead, Associate Professor, Media 
and Communications, London School of Economics, 
UK. The  event was moderated by Filip Rožánek, 
Editor-in-Chief, DigiZone, Czechia.

Debata s názvem „Technologie a demokracie: shodnou 
se?“ se uskutečnila 16. února 2021 ve spolupráci 
s  Britským velvyslanectvím v Praze. Řečníci se zaměřili 
na současné strategické soupeření mezi demokracií 
a autoritářstvím ve sféře technologií. Debata zkoumala 
pozitivní a negativní aspekty technologií v kontextu 
demokracie, veřejné účasti a prodemokratických hnutí. 
Hlavní diskutované problémy byly porušování soukromí, 
digitální práva a „fake news“ šířené autoritářskými 
vládami.

Na konferenci vystoupil Vitalij Moroz, vedoucí New 
Media, Internews, Ukrajina; Sascha Hannig, výzkumná 
pracovnice, Fundación Para el Progreso (Nadace 
Pro Pokrok), Chile; Petra Moravcová, manažerka pro 
uživatelskou zkušenost a produktový marketing, 
Avast Software, Česko; a Nick Anstead, docent, Media 
a komunikace, London School of Economics, Velká 
Británie. Akci moderoval Filip Rožánek, šéfredaktor, 
DigiZone, Česko.
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SVIATLANA TSIKHANOUSKAYA IN 
CZECHIA

SVJATLANA CICHANOUSKÁ  
V ČESKU

On June 6, 2021, the Forum 2000 organized a working 
discussion “Czech Republic, EU, and Belarus: What next?” 
in cooperation with the Ministry of Foreign Affairs of 
the Czech Republic. 

The participants of the discussion were Belarusian 
opposition leader Sviatlana Tsikhanouskaya, Deputy 
Minister at the Ministry of Foreign Affairs of the Czech 
Republic Aleš Chmelař, and Member of the EU Parliament 
Mikuláš Peksa of the Czech Pirate Party. The discussion 
was moderated by the Executive Director of Forum 2000 
Foundation Jakub Klepal.

Dne 6. června 2021 uspořádalo Forum 2000 pracovní 
diskusi „Česká republika, EU a Bělorusko: Co dál?” ve 
spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí České 
republiky. 

Účastníky diskuse byli běloruská opoziční vůdkyně 
Svjatlana Cichanouská, náměstek ministra zahraničních 
věcí České republiky Aleš Chmelař a poslanec Evropského 
parlamentu Mikuláš Peksa z České pirátské strany. 
Diskusi moderoval výkonný ředitel Nadace Forum 2000 
Jakub Klepal.
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PUBLICATIONS 2021PUBLIKACE 2021
The Forum 2000 Foundation publishes documents such 
as statements, calls, essays, papers, summaries and 
reports. It is part of the foundation’s work to support 
the values of democracy and human rights in the world.

During 2021, statements were published on the situations 
in Tunisia and Myanmar and on the need to strengthen 
the alliance of democracies, among others.

Forum 2000 Foundation urged China to release 
the  critically ill reporter Zhang Zhan who reported on 
COVID-19 when it first appeared in Wuhan and called on 
the European Parliament not to ratify the Comprehensive 
Agreement on Investment with the People’s Republic of 
China without including human rights commitments.

Policy papers, policy reports and discussion papers on 
the Summit for Democracy, technology and democracy, 
and global cooperation were also published.

A chronologically ordered list is available under 
the  ublications heading on the Forum 2000 website.

Nadace Forum 2000 vydává dokumenty jako např. 
prohlášení, výzvy, eseje, strategické dokumenty, shrnutí 
a zprávy. Je součástí práce nadace podporovat hodnoty 
demokracie a lidských práv ve světě.

V průběhu roku 2021 byla, mimo jiné, zveřejněna 
prohlášení o situaci v Tunisku a Myanmaru a o potřebě 
posílení aliance demokracií.

Nadace Forum 2000 vyzvala Čínu k propuštění vážně 
nemocné reportérky Zhang Zhan, která informovala 
o Covid-19, když se poprvé objevil ve Wuhanu, a vyzvala 
Evropský parlament, aby neratifikoval komplexní 
dohodu o investicích s Čínskou lidovou republikou bez 
zahrnutí závazků v oblasti lidských práv.

Také byly zveřejněny strategické dokumenty, 
programové zprávy a diskusní příspěvky týkající se 
Summitu pro demokracii, technologií a demokracie, 
a globální spolupráce.

Jejich chronologicky řazený seznam je k dispozici pod 
odkazem Publikace na internetových stránkách Fora 
2000.
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O NADACI FORUM 2000 ABOUT THE FORUM 2000
FOUNDATION

POSLÁNÍ MISSION
Nadace Forum 2000 naplňuje odkaz Václava Havla 
prostřednictvím podpory demokratických hodnot 
a  respektu k lidským právům, rozvoje občanské 
společnosti a posilování náboženské, kulturní a etnické 
tolerance. Vůdčím světovým osobnostem, myslitelům 
a odvážným jednotlivcům ze všech oblastí života nabízí 
prostor, kde mohou tato zásadní témata sdílet a otevřeně 
o nich diskutovat.

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.
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Pohořelec 3, 118 00 Praha 1

Bank Accounts:

USD: 942211970217/0100
IBAN: CZ8401000000942211970217

EUR: 512725850247/0100
IBAN: CZ1101000000512725850247

CZK: 4753370207/0100
IBAN: CZ7101000000004753370207
SWIFT: KOMBCZPP

The Bank Accounts are held at Komerční banka, 
Pohořelec 3, 118 00 Prague 1, Czech Republic
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HLAVNÍ PARTNEŘI | MAIN PARTNERS

PARTNEŘI | PARTNERS

NED NATIONAL 
ENDOWMENT 
FOR 
DEMOCRACY  

Supporting Freedom Around the World
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PODPOROVATELÉ

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER MAIN MEDIA PARTNER 

SUPPORTERS

MEDIA PARTNERS

Britské velvyslanectví v Praze 
CADAL
CASLA Institute
Center for European Policy Analysis
Columbia University
Czech Pavilion at EXPO 2020
Česko-německý fond budoucnosti
Česko-německé diskusní fórum
DEMAS - Asociace pro podporu demokracie a lidských 
práv
Dial Telecom, a.s.
Díky, že můžem
East Asia Institute
European Endowment for Democracy
Evropský parlament Kancelář v Česku
Impact Hub Praha
International Republican Institute
Ji.hlava Mezinárodní film dokumentárních filmů
Knihovna Václava Havla
Korzo Národní
Městská část Praha 1
Nadační fond pomoci - znesnáze21
National Democratic Institute
Opona
POZITIV s.r.o.
Prague European Summit
Praha 7
Sinopsis
Skautský Institut
Tecnológico de Monterrey
Velvyslanectví Kanady v České republice
Velvyslanectví SRN v Praze
Visegrad Insight 
Zentrum Liberale Moderne

British Embassy Prague
CADAL 
CASLA Institute 
Center for European Policy Analysis 
Columbia University 
Czech Pavilion at EXPO 2020
Česko-německý fond budoucnosti
Česko-německé diskusní fórum
DEMAS - Association for Democracy Assistance and 
Human Rights 
Dial Telecom, a.s.
Díky, že můžem
East Asia Institute 
European Endowment for Democracy 
Evropský parlament Kancelář v Česku
Impact Hub Praha
International Republican Institute 
Ji.hlava International Documentary Film Festival
Václav Havel Library
Korzo Národní
Prague 1 Office
Nadační fond pomoci - znesnáze21
National Democratic Institute
Opona
POZITIV
Prague European Summit
Prague 7
Sinopsis
Skautský Institut
Tecnológico de Monterrey
Embassy of Canada to the Czech Republic 
German Embassy in Prague 
Visegrad Insight
Center for Liberal Modernity

Deník N
Denník N
iLIST.cz
Institut pro památky a kulturu
Kudyznudy.cz
Nadace Neziskovky.cz
Nový Prostor

Deník N
Denník N
iLIST.cz
Institut pro památky a kulturu
Kudyznudy.cz
Nadace Neziskovky.cz
Nový Prostor

Česká televize Czech Television
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PŘÁTELÉ | FRIENDS
Adla Theodor
Argentieri Federigo
Beňová Barbora
Beranovský Jiří
Bízová Edita
Bocková Romana
Brada Viktor
Bratinka Pavel
Břečka Josef
Císař Tomáš
Císařová Hana
Černý Jiří
Drašnerová Pavla
Drotárová Zuzana
Freund Michal
Grabuschnig Wolfgang
Jirsová Barbora
Klepal  Vladimír
Krausová  Noemi
Kričková Darina
Krýcha Daniel
Křížková Eliška
Lonardi Alessandro
Loučková  Ivana
Loučka Filip
Machač Stanislav
Machado Angelo

Marlinová Olga
Miltová  Alena
Nasadil Pavel
Outrata Edvard
Outratová Jana
Ozimý Vojtěch
Paulíková Lucia
Pavelka Richard
Pazour Michal
Pražák  Pavel
Rindová Eva
Rozmánková Lucie
Řehák Radek
Zebral Filho Silverio
Slepičková Alena
Soyková Vivienne
Stejskal Libor
Špolc  Martin
Špolc  Milan
Šuráňová Dorota
Švejnohová  Alena
Tomšíčková Jana
Trantina Pavel
Van Beveren  Paul
Volencová Dagmar
Zahrádka Václav
Máliková Hana
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RadioFreeEurope / Radio Liberty

Project Syndicate
Radio 1
RadioFreeEurope / Radio Liberty



24Výroční zpráva Nadace Forum 2000 za rok 2021 | Forum 2000 Foundation 2021 Annual Report



25Výroční zpráva Nadace Forum 2000 za rok 2021 | Forum 2000 Foundation 2021 Annual Report



26Výroční zpráva Nadace Forum 2000 za rok 2021 | Forum 2000 Foundation 2021 Annual Report



27Výroční zpráva Nadace Forum 2000 za rok 2021 | Forum 2000 Foundation 2021 Annual Report



28Výroční zpráva Nadace Forum 2000 za rok 2021 | Forum 2000 Foundation 2021 Annual Report



29Výroční zpráva Nadace Forum 2000 za rok 2021 | Forum 2000 Foundation 2021 Annual Report



30Výroční zpráva Nadace Forum 2000 za rok 2021 | Forum 2000 Foundation 2021 Annual Report



31Výroční zpráva Nadace Forum 2000 za rok 2021 | Forum 2000 Foundation 2021 Annual Report



32Výroční zpráva Nadace Forum 2000 za rok 2021 | Forum 2000 Foundation 2021 Annual Report



33Výroční zpráva Nadace Forum 2000 za rok 2021 | Forum 2000 Foundation 2021 Annual Report



34Výroční zpráva Nadace Forum 2000 za rok 2021 | Forum 2000 Foundation 2021 Annual Report



35Výroční zpráva Nadace Forum 2000 za rok 2021 | Forum 2000 Foundation 2021 Annual Report



36Výroční zpráva Nadace Forum 2000 za rok 2021 | Forum 2000 Foundation 2021 Annual Report



37Výroční zpráva Nadace Forum 2000 za rok 2021 | Forum 2000 Foundation 2021 Annual Report



38Výroční zpráva Nadace Forum 2000 za rok 2021 | Forum 2000 Foundation 2021 Annual Report



39Výroční zpráva Nadace Forum 2000 za rok 2021 | Forum 2000 Foundation 2021 Annual Report



40Výroční zpráva Nadace Forum 2000 za rok 2021 | Forum 2000 Foundation 2021 Annual Report



41Výroční zpráva Nadace Forum 2000 za rok 2021 | Forum 2000 Foundation 2021 Annual Report



42Výroční zpráva Nadace Forum 2000 za rok 2021 | Forum 2000 Foundation 2021 Annual Report



43Výroční zpráva Nadace Forum 2000 za rok 2021 | Forum 2000 Foundation 2021 Annual Report



44Výroční zpráva Nadace Forum 2000 za rok 2021 | Forum 2000 Foundation 2021 Annual Report



45Výroční zpráva Nadace Forum 2000 za rok 2021 | Forum 2000 Foundation 2021 Annual Report



46Výroční zpráva Nadace Forum 2000 za rok 2021 | Forum 2000 Foundation 2021 Annual Report



47Výroční zpráva Nadace Forum 2000 za rok 2021 | Forum 2000 Foundation 2021 Annual Report



48Výroční zpráva Nadace Forum 2000 za rok 2021 | Forum 2000 Foundation 2021 Annual Report



49Výroční zpráva Nadace Forum 2000 za rok 2021 | Forum 2000 Foundation 2021 Annual Report



50Výroční zpráva Nadace Forum 2000 za rok 2021 | Forum 2000 Foundation 2021 Annual Report



51Výroční zpráva Nadace Forum 2000 za rok 2021 | Forum 2000 Foundation 2021 Annual Report



52Výroční zpráva Nadace Forum 2000 za rok 2021 | Forum 2000 Foundation 2021 Annual Report



53Výroční zpráva Nadace Forum 2000 za rok 2021 | Forum 2000 Foundation 2021 Annual Report



54Výroční zpráva Nadace Forum 2000 za rok 2021 | Forum 2000 Foundation 2021 Annual Report



55Výroční zpráva Nadace Forum 2000 za rok 2021 | Forum 2000 Foundation 2021 Annual Report



56Výroční zpráva Nadace Forum 2000 za rok 2021 | Forum 2000 Foundation 2021 Annual Report



57Výroční zpráva Nadace Forum 2000 za rok 2021 | Forum 2000 Foundation 2021 Annual Report



58Výroční zpráva Nadace Forum 2000 za rok 2021 | Forum 2000 Foundation 2021 Annual Report



59Výroční zpráva Nadace Forum 2000 za rok 2021 | Forum 2000 Foundation 2021 Annual Report



60Výroční zpráva Nadace Forum 2000 za rok 2021 | Forum 2000 Foundation 2021 Annual Report



61Výroční zpráva Nadace Forum 2000 za rok 2021 | Forum 2000 Foundation 2021 Annual Report



62Výroční zpráva Nadace Forum 2000 za rok 2021 | Forum 2000 Foundation 2021 Annual Report



63Výroční zpráva Nadace Forum 2000 za rok 2021 | Forum 2000 Foundation 2021 Annual Report



64Výroční zpráva Nadace Forum 2000 za rok 2021 | Forum 2000 Foundation 2021 Annual Report



65Výroční zpráva Nadace Forum 2000 za rok 2021 | Forum 2000 Foundation 2021 Annual Report



NADACE FORUM 2000
Pohořelec 6, 118 00 Praha 1, Česká republika
secretariat@forum2000.cz 
www.forum2000.cz 

FORUM 2000 FOUNDATION
Pohořelec 6, 118 00 Prague 1, Czech Republic
secretariat@forum2000.cz 
www.forum2000.cz
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