Festival demokracie
11.-17. října 2019
doprovodný program konference Forum 2000

Příručka pro místní pořadatele

Úvod
Již druhým rokem proběhne Festival demokracie, doprovodný program
konference Forum 2000.
Letošní festival se uskuteční ve dnech 11.-17. října 2019.
V rámci festivalového týdne probíhají na různých místech v České republice i v blízkém
zahraničí přednášky, diskuze, projekce, výstavy a další kulturní akce, které se zabývají
tématem demokracie a tím doplňují a rozvíjejí konferenční témata. Na Festivalu demokracie
se podílejí neziskové organizace, univerzity a řada dalších partnerů Fora 2000 a nabízí tedy
účastníkům možnost představit aktivity občanské společnosti a nahlédnout na otázky,
kterými se konference zabývá, z dalších úhlů. Akce organizují místní spolky, neziskovky,
školy, samotní občané, ale i soukromé firmy.
Posláním Festivalu demokracie je oslava občanské aktivity jako základního kamene
svobodné a demokratické společnosti. Chceme inspirovat veřejnou diskuzi
o spoluodpovědnosti občana za společnost, o toleranci a respektu k lidským právům,
o světě, ve kterém chceme žít a o demokracii. Chceme se zamýšlet nad výzvami pro naši
budoucnost.
Vizí festivalu je vytvořit každoroční celonárodní tradici s mezinárodním přesahem. Tento
týden chceme využít pro demokratickou diskuzi, kdy se na různých místech v České
republice debatuje o aktuálních otázkách, a předkládají se nápady a vize pro naši
demokratickou budoucnost. Akce, do které se budou chtít zapojit všichni, kdo zastávají
demokratické hodnoty.
Jak funguje Festival demokracie?
Náplň i formát jednotlivých akcí vytvářejí sami pořadatelé ve svých lokalitách. Jsou založené
na dobrovolnickém principu a zapojení místních pořadatelů. Jsou otevřené všem bez rozdílu
věku. V místních kulturních centrech, kavárnách, divadlech, školách se uskuteční desítky
akcí, které jsou přístupné veřejnosti zdarma. Návštěvníci se budou moci zapojit do debaty a
doufáme, že budou odcházet s pocitem, že se něco dozvěděli nebo že se nad něčím
zásadním zamysleli. Budeme rádi, budou-li se cítit inspirování hovořit o aktuálních výzvách
se svými přáteli, dětmi, rodiči, či převezmou-li iniciativu a zorganizují v budoucnu podobné
setkání sami.
V minulém roce proběhlo téměř 70 akcí především v Praze a jsme velice rádi, že zájem
projevily i další místa jako Kutná Hora, Berlín, Bratislava, Žilina, Budapešť a Varšava.
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K programu se může připojit každý, kdo zastává demokratické hodnoty a chce se zamýšlet
nad budoucností naší společnosti.
Nadace Forum 2000 je hlavním koordinátorem celého Festivalu demokracie a pomáhá se
společnou prezentací navenek, za propagaci jednotlivých akcí však nesou zodpovědnost
místní pořadatelé.
Tato příručka je určena právě místním pořadatelům, kteří budou zodpovědní za přípravu ve
svých lokalitách. Poskytne základní rady, jak akci uspořádat.
Co akce Festivalu demokracie spojuje?
Jelikož je Festival demokracie doprovodným programem konference Forum 2000, spadají
data konání tradičně na sedm dní okolo konání konference. Letos termín připadá na 11.-17.
října 2019.
1. Název
Název akce si lze upravit, avšak použijte Festival demokracie v titulku. Někteří volí například
název Festival demokracie v Hradci Králové, další třeba Festival demokracie a Knihovna
Václava Havla, vhodné je také uvození dvojtečkou Festival demokracie: Společně
v knihovně. Festival demokracie vzbuzuje zájem, a je proto důležité se k němu jasně
přihlásit.
2. Poslání
Ať už bude mít Váš Festival demokracie jakýkoli formát, Vaše akce by se měla hlásit
k poslání festivalu.
3. Propagace
Nadace Forum 2000 bude celý Festival demokracie propagovat v celostátních a regionálních
médiích a zároveň na webu festivalu a nadace. Bude připraven tištěný i elektronický program
celého festivalu.
Připravujeme společnou vizuální podobu kampaně a poskytneme Vám základní grafické
materiály, které budete moci využít pro propagaci akce ve Vašem okolí a při sdílení na
sociálních sítích. Jednotná podoba upozorní na rozsah této akce, proto je nutné na všechny
materiály, které si případně připravíte sami umístit i logo Festivalu demokracie.
.
Jak Vám Nadace Forum 2000 pomůže?
1. Konzultace ohledně tématu akce. Jak koncipovat téma a jak ho udělat zajímavým.
Rádi doporučíme zajímavou osobu, která by se do Vaší akce mohla zapojit.
2. Konzultace ohledně místní propagace. Propagací se detailně zabývá i tato
příručka, budete-li potřebovat další rady, jsme Vám k dispozici. Pomůžeme
s propagací na celopražské i celostátní úrovni a pokusíme se Vás propojit
s organizacemi, které známe ve Vašem okolí.
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3. Máte-li dotazy ohledně produkce, poradíme, jak zrealizovat úspěšnou akci, na co se
zaměřit a čeho se vyvarovat. Bude-li se Vaše akce konat v Praze, můžeme nabídnout
místo konání v našich partnerských prostorech. Kapacita je však omezená.

Produkce Vaší akce
Stanovte si cíl nebo myšlenku své akce. Chcete vyvolat diskuzi o směřování České republiky
v budoucnosti? Chcete, aby se lidé ve Vašem okolí dozvěděli více o tom, jak se zapojovat do
samosprávy nebo se společně zamyslet nad tím, jak do Vaší komunity více zapojit všechny
občany? Zajímá Vás nějaké zahraničně-politické téma? Nebo jen chcete připomenout
základní myšlenky demokracie – tolerance, respekt, občanskou odpovědnost?
Podle této myšlenky pak zvolte zajímavou formu prezentace. Diskuzi, kulatý stůl, projekci,
výstavu, koncert, divadlo, nebo cokoli jiného.
Můžete také sami vyrazit do regionů a zorganizovat svou akci tam. Rádi Vás s někým
propojíme.
S dostatečným předstihem oslovte osoby, které byste rádi měli na diskuzi, kapelu, koncert či
kohokoli jiného, kdo by měl na Vaší akci vystupovat.
Při přípravě mějte na paměti, že Festival demokracie je nepolitický. Neslouží k propagaci
žádné politické strany, hnutí nebo extremistických postojů.

Zde je několik tipů ohledně pořádání jednotlivých formátů akcí:
1. Diskuze
Diskuze může mít více formátů, ale vždy k ní budete potřebovat moderátora či
moderátorku. Moderovat diskuzi můžete sami. Pokud si netroufáte, oslovte místní
novinářku nebo učitele či kohokoli dalšího, kdo by měl k této činnosti chuť a nebojí se
mluvit před lidmi. Moderátoři se musí na diskuzi připravit, znát probírané téma.
Diskuze nejčastěji bývá na 90 – 120 minut, z čehož posledních 30-45 minut je
vyhrazeno na otázky z publika. Otázky z publika určitě nevynechte, při zajímavé
diskuzi se v divácích hromadí názory, nechte je, aby se projevili.
Budete-li mít více hostů, moderátor je může nechat říci úvodní slovo k problému (3
minuty, ale raději ne více než 5 minut) a pak je pobízet k diskuzi mezi sebou. Debatě
napomáhá, když prostředí není příliš formální. Ideální je, když se sedí okolo menšího
stolečku a všichni diskutující na sebe dobře vidí.
Máte-li na to prostředky, připravte návštěvníkům maličké pohoštění a něco k pití.
Není to nutné, ale je to příjemné. Rozhodněte se, jestli je nutné mít mikrofony, často
lze hovořit bez techniky. Nezapomeňte všem diskutujícím připravit jmenovky a
sklenice s vodou!
2. Projekce
Zajistěte si veřejně dostupný (třeba dokumentární) film, na nějž budete mít práva k
promítání. Volně dostupné filmy jsou například na www.promítejity.cz Jednoho světa,
na webu České televize, atp. Vyzkoušejte si před akcí, jestli Vám funguje technika,
například jestli Váš počítač lze připojit k projektoru, jestli fungují reproduktory.
Pozvěte na promítání tvůrce nebo odbornici z blízké VŠ, či novináře a uspořádejte
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s nimi debatu po promítání, která pomůže zasadit téma filmu do širšího kontextu.
A pak už se zachovejte podle tipů pro diskuzi.
3. Výstava
Domluvte si včas prostor pro vystavení děl. Může to být místní kavárna, recepce
nějaké veřejné budovy nebo i firmy. Domluvte si dostatečný čas na instalaci. Výstava
může v místě zůstat i déle než po dobu trvání Festivalu demokracie.
Uspořádejte vernisáž, kde se představí autor nebo autoři. Můžete s ním nebo s nimi
udělat i krátký rozhovor. Pokud k tomu máte prostředky, připravte malé občerstvení.
4. Divadlo
Pozvěte profesionální nebo ochotnické divadlo, aby u Vás vystoupilo. Ochotnické
divadlo možná zvládne nastudovat nějakou hru podle zadání. Může to být třeba hra
od Václava Havla nebo jakákoli jiná hra, která se zabývá hodnotami demokracie.
5. Koncert
Domluvte se s místním interpretem/kapelou a uspořádejte festivalový koncert v
kulturním centru, sokolovně či kdekoli jinde. Pamatujte, že zorganizovat velký koncert
může být celkem náročné. Proto můžete zvolit jednoduchou akustickou či poloakustickou variantu. Mnoho interpretů bude mít své přenosné aparatury, někteří
nepotřebují kromě židle téměř nic. Využijte tento koncert ke krátkému rozhovoru s
interpretem nebo s nějakou jinou zajímavou osobou činnou v občanském životě.
Nezapomeňte dodržet noční klid po 22:00 nebo jiné místně platné nařízení.
Tip: Nafoťte si přípravné práce a uveřejněte fotky na sociálních sítích, aby Vaši
příznivci věděli, že se něco chystá!
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Místo konání - Oslovte místní kulturní centrum, školu, kavárnu, Sokol, farnost, domov
důchodců nebo obecní úřad.
Jak se Vaše akce dostane na program festivalu?
Registrujte svou akci do 31. května 2019 prostřednictvím webového formuláře, který najdete
na stránce www.forum2000.cz/fedem. Vyplňte vše stručně a výstižně. Vaši akci nejprve
musíme schválit, aby neporušovala některá z našich pravidel. Vyhrazujeme si právo
jakoukoli akci odmítnout bez udání důvodu.
Propagace
Propagace akcí Nadace Forum 2000 probíhá na webu a Facebooku Festivalu demokracie a
Fora 2000 www.forum2000.cz. Dále uzavíráme mediální partnerství (TV, rozhlas, web a
tisk), rozesíláme tiskové zprávy a mailing. Žádáme o poskytnutí propagačních ploch.
Program propagujeme i všem účastníkům konference Forum 2000.
Na webových stránkách budeme psát o přípravách programu a zveřejníme Vaše kontakty,
aby se k Vaší akci mohli hlásit další lidé se zájmem o zapojení.
Abychom zajistili plošnou propagaci akce a aby všichni porozuměli její síle, velikosti a
poslání, bude na všech materiálech uvedeno logo Festivalu demokracie. Je proto nutné,
abyste i na všechny vlastní propagační materiály toto logo umístili.
1. Propagace v místě konání
Tato propagace je základem úspěchu akce, díky níž můžete navázat nové kontakty, které
využijete při pořádání dalších ročníků.
Oslovte místa a osoby, které mají hodně kontaktů, a mohou Vám pomoci akci
zpropagovat. Může to být komunitní pracovník, divadlo, mateřské centrum, atp. Akci je nutné
propagovat i neformálně, mluvené slovo má velkou váhu. Pozvěte místní na akci osobně,
zejména starší lidé preferují osobní kontakt.
V den konání, nezapomeňte vylepit šipky nebo navigaci, aby návštěvníci vaši akci našli.
2. Elektronická propagace
 Vytvořte si vlastní webové stránky Vytvořte si vlastní Facebook, založte na něm
událost a přidejte Festival demokracie jako spolupořadatele. Pro titulku Facebooku
budete moci použít základní grafiku, kterou Vám dáme k dispozici.
 Založte si Instagram.
 Požádejte místní komunitní centrum, aby informaci o Vaší akci zařadilo do svého
elektronického newsletteru.
 Pošlete zprávu do radničního a místního tisku
 Rozešlete informace i všem svým kontaktům.
3. Tištěné materiály
V místech, kde se schází hodně lidí, umístěte plakáty nebo letáky. Může to být škola,
knihovna, komunitní centrum, kavárna nebo obchod. Tištěné plakáty vyvěste nejpozději 2
týdny před konáním akce, ideálně však dříve. Letáčky lze vhodit přímo do schránek.
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Financování
Většina akcí nepotřebuje vysoký rozpočet a velkou část činností lze zajistit na dobrovolné
bázi. Pokud však budete potřebovat finance například na cestovné pro pozvanou
osobu/umělce/experta či na tisk materiálů, doporučujeme Vám připravit si základní rozpočet.
Jak pokrýt výdaje:
 Dobrovolný příspěvek místních, či dobrovolné vstupné
 Sponzoring od místních podniků
 Máte-li chuť, zkuste crowdfunding na některém ze serverů jako hithit.cz, pražský
vývar atp. buďte ale připraveni na to, že podobná kampaň zabere celkem dost
energie.
 Zažádejte o grant u místní radnice, informujte se však s dostatečným předstihem.
Zažádejte o grant u nějaké firemní nadace, zaměstnaneckého fondu velké firmy.
(Nadace O2, Nadace Veolia, Nadace AVAST, Nadace Vodafone, Fond zaměstnanců
Veolia, KB, atp.)

Během akce
Zdokumentujte průběh akce pořízením fotografií, video/audio záznamu, live streamu, zápisu,
který pořídí Váš dobrovolník nebo dobrovolnice naživo či ze záznamu. Abychom mohli všem
partnerům, médiím a veřejnosti ukázat, jaký potenciál má v sobě Festival demokracie,
budeme od Vás potřebovat co nejvíce z těchto záznamů.
Po akci
Minimálně však po Vás budeme chtít 5 fotografií a zprávu na 1800-3600 znaků s názvem
akce, jménem organizace, počtem návštěvníků, jmény s funkcemi/pozicemi
zúčastněných/účinkujících. Jeden odstavec by měl být shrnutím hlavní myšlenky, k níž akce
dospěla. Zbytek textu by měl obsahovat další myšlenky či výroky, které během akce zazněly.
Fotografie, prosíme, dodejte do druhého dne po akci, zprávu do týdne.
Rádi nasdílíme i video či audio záznam.
Nezapomeňte o své akci komunikovat i po skončení. Publikujte fotky, uveřejněte zprávu,
sdílejte video.
Těšíme se na spolupráci!

fedem@forum2000.cz
#fedem

Tato verze příručky je platná k 6.5.2019.
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