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Nadace Forum 2000

Važme si čiNorodé občaNské společNosti!

Vážení přátelé,

živá a aktivní občanská společnost je klíčovým předpokladem 
života ve svobodě a demokracii. V dnešní složité době, kdy 
oslabují prakticky všechny pilíře, o které se demokracie opí-
rá, vnímá Nadace Forum 2000 podporu spolků, sdružení, ob-
čanských iniciativ a dalších formálních i neformálních skupin, 
které se snaží pozitivně ovlivňovat prostředí kolem sebe, jako 
stále důležitější úkol. Koneckonců, občanská aktivita může být 
v určitých situacích jedinou překážkou mezi svobodnou spo-
lečností a autoritářským režimem.

Neziskovky sdružují lidi kolem témat obecného zájmu, umož-
ňují jim společně formulovat pohled na důležité otázky, mo-
hou v případě ohrožení demokracie mobilizovat k její obraně. 
A, jak ukázaly například prezidentské volby na Slovensku, vy-
tvářejí prostředí, odkud může vycházet naděje i pro osobnost-
ně vyprahlou politiku. Pro tyto a další vlastnosti je občanská 
společnost častým terčem autoritářů a populistů, kterým se 
nehodí fundovaná oponentura ani kritická a konstruktivní 
diskuse.  Važme si proto naší občanské společnosti, važme si 
práce neziskovek a snažme se je všemožně rozvíjet!

Forum 2000 se od svého založení věnuje podpoře demokra-
tických hodnot, posilování náboženské, kulturní a etnické tole-
rance a v neposlední řadě právě rozvoji občanské společnosti. 
Proto také pořádáme ngo market, největší veletrh neziskovek 
ve střední a východní Evropě. Jeho letošní již dvacátý ročník 
pokračuje v tématu „Příběhy občanské společnosti“, kterým 
jsme se zabývali již loni. V jeho rámci se snažíme přiblížit lidské 
příběhy, které pohánějí každou občanskou iniciativu, a které se 
– mnohdy skrytě – odvíjejí všude kolem nás. Právě o těchto pří-
bězích je tento veletrh a já věřím, že si jej užijete stejně jako my!

 Jakub klepal

výkonný ředitel 
Nadace Forum 2000

www.forum2000.cz

facebook.com/forum.2000

#forum2000
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patroNka toNya GraVes: “musíme si pomáhat!” 

“Někdo umí zpívat, někdo věnuje volný čas. Každý by měl pomá-
hat, když může,” říká zpěvačka tonya Graves. Sama jde příkla-
dem, každoročně se podílí na řadě dobročinných aktivit a opět 
se stala patronkou ngo marketu. 10. dubna ho zahájí a zazpí-
vá mu “happy Birthday” ke dvacátému jubileu. tonyu jsme 
oslovili nejen pro její úžasnou osobnost a pestrou uměleckou 
kariéru, ale také zkušenost s mnoha podobami občanské spo-
lečnosti.

Jak jste se dostala k práci pro neziskové projekty?
Ještě v Americe jsem studovala divadlo v naději, že budu he-
rečkou. během té doby jsem pracovala pro organizaci rodina. 
ta organizuje mimoškolní aktivity pro děti a pomáhá na lince 
krizové intervence. Nikdy to nebyla snadná práce, ale bylo to 
obohacující.

Před 24 lety jste se však přesunula do Česka, do nového 
prostředí. Jaké to bylo?
V  navázání na předchozí práci mi bránila jazyková bariéra. 
časem jsem začala více dělat hudbu a má čeština se zlepšila. 
Na podzim 2006 mě požádali, ať se stanu jednou z osobností 
kalendáře projektu medela lejly Abbasové. Výtěžek z prodeje 
byl určen pro děti v Peru, africe, kambodži i v české republi-
ce. byl to můj první charitativní projekt a měla jsem z něj vel-
kou radost! Konečně jsem mohla nějak pomoci společnosti, 
ve které žiju. 

Na čem dalším jste se pak podílela? 
Později jsem pomáhala s  projektem prevence rakoviny prsu, 
podporovala svou oblíbenou organizaci uNicEF, byla součástí 
kalendáře Proměny pro nadaci archa chantal, zpívala jsem na 
světle pro světlušku, Dnu dětské onkologie, pro kuře – Pomoz-
te dětem... Spolku AlSA, který se věnuje amyotrofické skleró-
ze, jsem třikrát pózovala pro kalendář. letos se už pošesté zú-
častním jako ambasadorka Avon pochodu za zdravá prsa...

V rámci dobročinnosti se nezdráháte si ze sebe dělat 
i legraci…
třeba v projektu HateFree jsme fotili ošklivé grimasy v rámci 
kampaně Nenávist nikomu nesluší. Nebo nedávno pro base-
ballový a softbalový klub Eagles v rámci charitativního zápasu 
jsem sportovala v růžovém dresu se sukýnkou a helmou a od-
palovala jsem míček.

Jakou máte motivaci?
dělá mi velkou radost, když mohu někomu pomoci. moje ži-
votní motto je „musíme si pomáhat“. každý by měl pomáhat, 
když může. Nejde jen o finance, někdo umí zpívat, jako tře-
ba já, někdo věnuje svůj volný čas, někdo půjčí prostor, který 
vlastní. Každá drobnost pomůže! Někdy stačí i pouhý úsměv, 
a to může někomu pomoci a zlepšit mu den.

A když někdo není zrovna celebrita?
Skvělé mi přijdou třeba komunitní aktivity, jako jsou společné 
zahrádky, moc takovým fandím. Jen mě mrzí, že na to sama 
nemám čas. Je to úžasný nápad, který posiluje komunitní cí-
tění a pomáhá i místnímu prostředí. lidí je čím dál víc a místa 
míň. i když je Praha zelená, musíme s místem nakládat rozum-
ně. lidé by měli být celkově více uvědomělí a snažit se samo-
statně žít v té své společnosti a pomáhat. Nestačí spoléhat se 
na stát a úřady, lidé by měli být více nezávislí a vzít svou komu-
nitu opravdu za svou.

Podle mě platí, že cokoliv dáš, se ti vrátí. každá pomoc se po-
čítá a je to dobré pro karmu. těší mě, že mohu podpořit i tak 
úžasnou platformu, jakou je NGo market. Je skvělé vidět po-
hromadě tolik nadšených lidí a tolik různých neziskovek, které 
tak moc pomáhají a dělají tolik dobrého. 

Vaše tonya Graves
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2018 Veletrh zahájil autistický klavírista – denis Szalbot.

2017 ve spolupráci s organizací Život 90 z.ú. jsme 
mohli vyzkoušet gerontooblek.

2016 Ve spolupráci s Nadací rozvoje občanské 
společnosti jsme zahájili volbu Neziskovky roku.

2015 Veletrh se přestěhoval do Fora Karlín.

2014 Úspěch veletrhu jsme oslavili s vystavovateli 
posezením v café Jedna.

2013 učili jsme se být aktivní s hrou Aktivní občan 2.0 
a abecedou aktivního občana.

2012 Na veletrhu vystoupili the tap tap.

2011 Patrony veletrhu byli Boris hybner a tonya graves.

2010 Veletrh se přestěhoval do NtK.

2009 jubilejní 10. ročník jsme oslavili v la Fabrice.

2008 Patronkou veletrhu s heslem “Pomáhat nemusí 
nikdo, někdo ale chce” se stala tereza Kostková.

2007 Poprvé jsme na veletrhu mohli ochutnat fair 
trade občerstvení a diskutovali jsme o tématu 
aktivního občanství.

2006 mezi vystavovateli se objevily také organizace 
z tchajwanu, Polska, estonska a dalších zemí.

2005 veletrh se odehrál v muzeu hlavního města Prahy.

2004 Závěrečný koncert zněl žhavým 
latinskoamerickým rytmem.

2003 Na veletrhu v Národním muzeu se představilo na 
60 neziskovek.

2002 Veletrh byl pořádán netradičně na konci října.

2001 Veřejnost si veletrh vychutnala ve španělském 
sále Pražského hradu, kde se konal jako součást 
konference Studentského Fora 2000.

2000 začínali jsme 12.—13.6.2000 a našim cílem 
bylo zprostředkovat setkání neziskovek a zvýšit 
jejich informovanost o realizovaných aktivitách 
a představit je veřejnosti.

Někteří lidé to mají při hledání 
práce těžší než ostatní. 
Někdy je na vině vyšší věk, 
jindy nízká kvalifikace nebo 
předsudky zaměstnavatelů. 
Anebo všechno dohromady.  
Zdeněk žije v  Havířově 
a  poslední čtyři roky byl bez 
práce. S partnerkou se starají 
o dvě děti, a proto byl víc než 

rád, když přišla nabídka zaměstnání z Havířovského sociálního 
podniku. Havířovský sociální podnik se soustředí na bourací, 
zednické a  úklidové práce a  dále na rekonstrukce a  opravy 
bytových jednotek. Je specifický tím, že zaměstnává lidi, kteří 
jsou na trhu práce znevýhodněni. Sociální podnik ale není 
charita – musí být stejně úspěšný jako kterákoliv jiná firma. 
ten havířovský, který funguje skoro tři roky, se uchází hlavně 
o zakázky města. Ze začátku mu velmi pomohla dotace, kterou 
získal z oPz. ve spolupráci s Úřadem práce tak mohl zaměstnat 
lidi, kteří byli dlouhodobě bez práce – jako například Zdeněk. 

Paní růžena se stará 
o  svoji maminku, která trpí 
Alzheimerovou chorobou 
čtvrtého stupně. Péče 
o  nemohoucího člověka 
je náročná a  vyčerpávající. 
rodina navíc žije v malé 
obci v  Pobeskydí, kde je 
dostupnost sociálních 
služeb komplikovanější 

než ve velkých městech. Naštěstí vypomohl projekt 
slezské diakonie, financovaný z oPz. kromě 
výpůjčky nezbytného vybavení poskytuje Slezská  
diakonie mimo jiné také službu asistentky. Když si tak paní 
růžena potřebuje dojít na úřad nebo k lékaři, asistentka 
z  diakonie jí mezitím maminku pohlídá. V  rámci projektu 
jsou také pořádány workshopy, kde se lidé dozvědí, jak 
s ležícími správně cvičit, nebo se konají setkání pečujících pro 
vzájemnou podporu a inspiraci.

Sehnat práci s handicapem 
a malým dítětem k tomu 
je oříšek i  v době, kdy se 
ekonomice daří. lucie je 
od narození neslyšící a má 
sice invalidní důchod, ale 
také malého syna, a tak se 
musí ohánět. Neslyšící mají 
omezený výběr profesí 
a  mnoho firem má strach 

je zaměstnat. K  nim ale rozhodně nepatří Zelený ostrov – 
sociální podnik podpořený z oPz, který v Praze na zbraslavi 
a v dobřichovicích provozuje prádelnu a poskytuje úklidové 
služby. Právě zde našla lucie pracovní uplatnění. nejprve se 
proškolila v  technikách úklidu – školení bylo tlumočeno do 
znakového jazyka – a pak se mohla pustit do práce. buď uklízí 
ve společných prostorách velkého bytového areálu, kde sídlí 
pobočka Zeleného ostrova, nebo dochází do domácností. 
V  moderním komplexu jsou také bezbariérové byty, kde 
žijí senioři. i oni využívají služeb Zeleného ostrova, který jim 
kromě úklidu zajistí drobné nákupy nebo vyprání prádla 
včetně donášky. 

Věříme, že i letošní ročník NGo marketu proběhne 
v  inspirativním a přátelském duchu, ve kterém všichni 
načerpáme síly do další (spolu)práce. A určitě nás přijďte 
navštívit na stánek, kde s námi můžete probrat, co operační 
program Zaměstnanost nabízí a přináší.

ministerstvo práce a sociálních věcí,  
řídicí orgán operačního programu Zaměstnanost

VážeNé NáVštěVNice a NáVštěVNíci NGo marketu,

www.esfcr.cz

opět je nám velkou ctí být partnerem veletrhu NGo market. Snad se Vám již ani nemusíme představovat. 

aktivity operačního programu zaměstnanost (oPz) se v mnohém shodují s aktivitami neziskových organizací, 

se kterými se zde každoročně setkáváme a sdílíme snahu pomáhat těm nejpotřebnějším.

Jak šel čas s NGo marketem
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doproVodNý proGram: příběhy občaNské společNosti

proGram Na pódiu Na VýstaVNí ploše

1100—1150 Zahájení veletrhu Úvodní slovo:  
tonya Graves (zpěvačka), Jakub Klepal (ředitel Nadace Forum 2000)  
vystoupení Dětského pěveckého souboru Piánko z karlína pod 
vedením sbormistryně marcely bílé  
Procházka výstavní plochou s tonyou graves

1230 — 1300 ukázka znakového jazyka Prezentace českého znakového jazyka od české unie neslyšících.

1330 — 1400 spolu – průvodce domácím  Křest populárně naučné knihy o fenoménu domácího vzdělávání
 vzděláváním v čr   v českém kontextu autorka irena Kašparová.

1430 — 1500 co je to sWap? Prezentace sWaPování – výměny oblečení v rámci úsilí o udržitelnou 
módu a domácnost, s lucií Poubovou ze sWaP Prague

1530 — 1600 silver Glamour Fashion show módní přehlídka seniorek. ve spolupráci s Právě teď! o.p.s.

1700 — 1715 malé harfičky Koncert malých harfistek profesorky Hedviky mousa bacha.  
Ve spolupráci s centrem integrace dětí a mládeže, z.s.

1730 — 1800 NGomarketale Vzdušná akrobacie. Ve spolupráci s organizací kulturní dům mlejn 
o.p.s. 

1800 — 1900 reggae party ride s dJ kaya  Ve spolupráci s rádiem rastafari.
 Swamp Safari – reggae university  

proGram pro NeZiskoVky

930 už 20 let pečeme spolu! mood boost s Nadací Forum 2000 

945—1000 česko s dobrovolnictvím počítá Představení chystané aplikace k vyčíslování hodnoty dobrovolnictví: 
evidence odpracovaných hodin aj. Vyvíjejí ji Vysoká škola 
polytechnická Jihlava a HEStiA – centrum pro dobrovolnictví, z.s. za 
podpory technologické agentury čr. 

1000—1030  inovace v komunikaci ukázka inovací v oblasti Pr a komunikace, jež implementovala 
  společnost člověk v tísni. 

celodeNNí proGram 1100 — 1900

Forum karlín se návštevníkům otevře v 1030 

galerie, 1. PoDlaŽí

chill-out zóna  
v rámci chill-out zóny vytvořené ve spolupráci s Paralelní 
Polis, budete moci v našem nabitém programu na chvíli 
vypnout a v klidu relaxovat. A nejenom to, seznámíte se 
i s projektem hydroponického pěstování, které umožňuje 
šetřit vodou a pěstovat si doma salát či rajčata!

promluv k světu bublinou   
výstava vítězných komiksů soutěže „Promluv k světu 
bublinou“ na téma cílů udržitelného rozvoje.  
Ve spolupráci s organizací ADRA, o.p.s.

výstavní Plocha

mezigenerační dílna  
s pohádkovými čtecími babičkami a dědečky  
Ve spolupráci s Mezi námi o.p.s.

Změna programu vyhrazena.

občErStVENí 

během NGo marketu budete mít možnost uhasit žízeň 
a zahnat hlad u následujících partnerů: 

bar, výstavní plocha kavárna bílá vrána 

bar, výstavní plocha tichá kavárna

Bar, 1. podlaží pivo Frajer 

Bar, 1. podlaží  café tibet   
Asociace tibeťanů žijících 
v čr a Zmrzlinárna braník 

PoDium

PoDium

místnost a, 1. PoDlaŽí
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1430 — 1500 místnost a, 1. PoDlaŽí žákovská samospráva na školách 
Workshop České středoškolské unie o důležitosti školních parlamentů a rad, jak pomáhají 
demokratizovat školy a jaký mají vliv na společnost.

1530 — 1630 místnost D, 1. PoDlaŽí international cooperation in Non-profit sector benefits and 
challenges 
Panelová diskuze o financování mezinárodních neziskových konsorcií, motivaci dárců i hlavních 
nástrahách. Ve spolupráci s Mezinárodním visegrádským fondem. Debata v angličtině.

1530 — 1630 místnost B, 1. PoDlaŽí mezinárodní dobrovolnictví v čr a zahraničí 
Přednáška pro teenagery, dospělé i lidi se znevýhodněním o možnostech, jak vyjet na dobrovolnický 
projekt do zahraničí. Ve spolupráci s INEX – Sdružením dobrovolných aktivit, z.s.

1630 — 1800 místnost e, 1. PoDlaŽí občanská společnost v novém evropském parlamentu
Panelová diskuse kandidátů do evropských voleb vzešlých z organizací občanské společnosti Zuzana 
Brzobohatá (ČSSD), Roman Haken (LES), Ondřej Krutílek (nestraník, ODS), Radka Maxová (ANO), 
Mikuláš Peksa (Piráti). Moderuje Vladimír Bartovic (EUROPEUM/DEMAS). Ve spolupráci s Asociací pro 
podporu demokracie a lidských práv – DEMAS.

1730 — 1800 místnost B, 1. PoDlaŽí Neziskový sektor a extremismus  
Diskuze o vývoji extremismu pravice i levice s dopadem na činnosti neziskových organizací. Cílem 
bloku je představit různé úhly pohledu na aktuální stav, možnosti neziskových organizací a očekávaný 
vývoj oblasti boje s extremismem a radikalizací (polarizací) společnosti s Daviem Rožkem ze Synergia 
Management Czech.

1730 — 1830 místnost c, 1. PoDlaŽí právo na informace 
Přednáška o právu na informace, jak se k informacím dostat legálním způsobem i jak se bránit 
v případě jejich neposkytnutí, jak s nimi pracovat a ověřovat je. Ve spolupráci s Nadačním fondem proti 
korupci.

1730 — 1830 místnost a, 1. PoDlaŽí sama ljuba skořepová 
Projekce dokumentu o Ljubě Skořepové a jejím úsilí o návrat na divadelní prkna. Ve spolupráci s Nadací 
Krása pomoci.

1800 — 1830 místnost D, 1. PoDlaŽí cesty archeologie  
Přednáška o dovednostech našich předků i možné inspiraci do dnešní doby. Přináší Ústav 
archeologické památkové péče středních Čech.

diskuZe, Workshopy, proJekce

1200 — 1230 místnost a, 1. PoDlaŽí tři praktické tipy, jak posilovat kolektiv ve třídě 
Nahlédnutí do mezinárodně úspěšných metod školy Cyril Mooney, spočívajících v rozvoji spolupráce 
namísto soutěže, s Michaelou Stoilovou.

1200 — 1245 místnost e, 1. PoDlaŽí inkubátor – dospělým ze dne na den 
Spolek Mimo domov, který se zabývá tématem mladých lidí opouštějících ústavní péči, představí svůj 
nový projekt Inkubátor – Dospělým ze dne na den, podporovaný Nadací Vodafone. 

1200 — 1245 místnost D, 1. PoDlaŽí koukněte, co dělají! 
Workshop o marketingu velkých korporátů – jak zasahuje do rozhodování lidí a co s ním mohou 
občané dělat, na příkladě marketingu náhrad mateřského mléka. Ve spolupráci se spolkem SpoKojení.

1245 — 1315 místnost a, 1. PoDlaŽí sexuální výchova pro 21. století 
Interaktivní přednáška pro žáky a žákyně ZŠ a SŠ – se zapojením publika, s ukázkami a modely.

1230 — 1315 místnost B, 1. PoDlaŽí česká televize neziskovkám 
Představení projektu sociální odpovědnosti (CSR) České televize, novinky pro rok 2019 a možností, jak 
se mohou organizace zapojit. Těšit se můžete i na konzultaci s pracovníkem zpravodajství. 

1300 — 1345 místnost c, 1. PoDlaŽí motivujte svůj tým efektivně! 
Práce s týmem komunikace, rozvoj, motivace v neziskovém sektoru. Workshop s koučkou Juwanou 
Jenkins, ve spolupráci s Velvyslanectvím USA. V anglickém jazyce, tlumočeno.

1300 — 1345 místnost D, 1. PoDlaŽí malá ochutnávka metody instrumentálního obohacování (Fie)
Alžběta Bělovská z Autorizovaného tréninkového centra metod prof. R. Feuersteina, z. ú. stručně 
představí metodu FIE, její cíle, hlavní principy i možnosti použití zprostředkovaného učení, konkrétně 
v režimu práce lektora se žáky, seniory atp. s použitím pracovních listů. 

1300 — 1345 místnost e, 1. PoDlaŽí umím svoji bitvu vyhrát 
Promítání dokumentu o organizaci DMO Pobyty z. s., která se věnuje dospělým lidem s diagnózou 
dětská mozková obrna.

1400 — 1415 místnost a, 1. PoDlaŽí Zdravá krajina pro lidi i ptactvo 
Projekce tří krátkých filmů o lidském hospodaření krajině. Ve spolupráci s Českou společností 
ornitologickou.

1400 — 1530 místnost e, 1. PoDlaŽí udržitelné cesty k pozitivnímu dopadu 
Workshop o akceleračních programech zaměřených na společensky prospěšné podnikání a fundraising 
ze soukromých zdrojů. Programy nabízí mentoring, kontakty, učení se praxí a sdílení know how. 
Workshop vedou Taťána Plecháčková (Česká spořitelna), Kristína Fousová (Impact Hub) a Jan Kroupa 
(České centrum fundraisingu). Ve spolupráci s Nadací České spořitelny.
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laBoratoř naDace voDaFone PoDPořila vznik 
iNKubátoru dospělým Ze dNe Na deN

v roce 2019 spouští spolek mimo domov za podpory labo-
ratoře Nadace Vodafone inovativní projekt inkubátor do-
spělým ze dne na den. Po vzoru podnikatelských inkubátorů, 
které podporují mladé firmy na startu, tyto inkubátory budou 
podporovat mladé lidi na rozcestí mezi dětským domovem 
a samostatným životem. 

mimo domov plánuje inkubátory postupně ve vybraných kra-
jích čr. Na jednom místě v nich mladí lidé najdou:

    • psychoterapeutickou pomoc
    • přípravu na odchod z náhradní rodinné péče
    • program systematické následné péče  

(doprovázení, mentoring)
    • podporu s uplatněním na trhu práce
    •  pomoc s bydlením

Prostředí inkubátoru nabídne i setkávání a výměnu zkušeností 
s vrstevníky, kteří už dříve z ústavní péče odešli a úspěšně vstup 
do samostatného života zvládli. „Naším cílem je podporovat pro-
jekty, které za pomocí technologií mění svět k lepšímu. K nim patří 
právě start-upy zaměřené na sociální podnikání nebo na sociální 
inovace“, vysvětluje záměr adriana Dergam, místopředsedkyně 
správní rady Nadace Vodafone. „Máme zkušenost, že z dobrého 
nápadu může s naší dlouhodobou podporou vyrůst projekt s ce-
lospolečenským dopadem, jako je například aplikace Záchranka. 
V Laboratoři Nadace Vodafone prochází organizace Mimo domov 
akcelerační fází plnou odborného vzdělávání a získala 150 000,- 
Kč na rozvoj projektu. U Inkubátoru Dospělým ze dne na den jsme 
podpořili pilotní projekt pro Prahu a Středočeský kraj a doufáme, 
že se postupně rozšíří na celé území Česka,“ dodává.

dospělým Ze dNe Na deN

spolek mimo domov již 12 let pomáhá mladým lidem po 
opuštění ústavní péče postavit se úspěšně na vlastní nohy. 
„V České republice opouští ročně dětské domovy několik stovek 
mladých lidí. Bez přípravy a následné podpory narážejí za bra-
nami ústavů na každodenní realitu, se kterou si jen málokdo 
poradí sám. Najít střechu nad hlavou, připravit se na pohovor, 
vyjít s  financemi, vytvořit si zdravé vztahy – nic z toho se člo-
věk nenaučí ze dne na den. Zapojit se do běžné společnosti není 
ani pro schopné a motivované jedince jednoduchý úkol a cesta 
na šikmou plochu bývá často rychlá,“ popisuje své zkušenosti 
předsedkyně spolku Klára chábová.

S novým projektem inkubátor dospělým ze dne na den se spo-
lek mimo domov rozhodl zapojit právě do laboratoře Nadace 
Vodafone. „Spolupráce nás posunula od prvotního konceptu ke 
spuštění pilotního Inkubátoru. Díky mentoringu, odborným kon-
zultacím a zkušenému projektovému řízení jsme si utřídili priority 
a stanovili konkrétní kroky, které začínáme realizovat“, popisuje 
Klára chábová proces, kterým projekt v laboratoři prošel.

laboratoř Nadace Vodafone se rozjíždí každý rok a zapojit se 
může každý veřejně sociálně prospěšný start-up nebo samo-
statný projekt již existující neziskové organizace. Svůj projekt 
můžete přihlásit do konce dubna 2019.

Více o projektu najdete na www.dospelymzednenaden.cz.

dobroVolNictVí Na NGo marketu

Ani letos na NGo marketu nechybí dobrovolnické centrum, 
zajištěné organizací HEStiA – centrum pro dobrovolnictví, 
z. ú. na stánku Dobrovolnického centra s mottem “Nevíme vše, 
ale víme toho dost!” Vám rádi zodpoví veškeré dotazy týkající 
se dobrovolnictví. obracet se na ně můžete po celý den ko-
nání veletrhu. S potěšením oznamujeme, že letos jsou navíc 
viditelně označeny stánky těch organizací, které dobrovolníky 
zapojují, hledají nebo s nimi spolupracují. Pokud chcete celý 
či část svého volného času trávit přínosnou, smysluplnou čin-
ností a stát se dobrovolníkem – hledejte značku:

ráDi uvítáme nové DoBrovolníky!

hledáte hrdiNu pro sVoJi NeZiskoVku?

hero claN je neveřejná 
databáze plná expertních 
dobrovolníků ochotných 
jednorázově či krátkodobě 
pomoci neziskovým organi-
zacím a projektům. tito dob-
rovolníci jsou oslovováni až 
na základě vašich požadavků 
a mají možnost se rozhod-
nout, jestli mají na pomoc 
dostatek času i jestli je kon-

krétní téma zajímá. díky tomu jsou do práce nadšení a dělají 
ji s radostí.

Do klanu se od jeho vzniku v roce 2017 zapsalo přes 750 hrdi-
nů, na kontě máme více než 150 propojení, což je přes 2 000 
hod odborné práce v hodnotě více než 790 000 kč.

Nechte si i vy ulovit svého hrdinu! 

Zašlete svůj požadavek přes www.heroclan.cz/neziskovka 
nebo se za zástupci HEro clAN zastavte na NGo marketu 
a vše s námi proberte osobně.

moderace letošního narozeninového NGo marketu se ujme 
lukáš kotlár (22 let). 

oblast neziskového sektoru a radost z pomoci ostatním je mu 
více než vlastní: “Vyrůstal jsem v dětském domově a pomáhat 
dětem z prostředí, ze kterého sám pocházím, bylo pro mě vždy 
smysluplné. Dlouhodobě a aktivně spolupracuji s neziskovými 
organizacemi a stát se moderátorem NGO Marketu je pro mě 
velkým potěšením”, vyjadřuje lukáš podporu této největší akci 
svého druhu ve střední a východní Evropě.

lukáš je studentem Vš cEVro institutu a věnuje se publikač-
ní činnosti v časopisu pro dětské domovy Zámeček, jehož je 
šéfredaktorem. V roli projektového koordinátora a ambasa-
dora programu působil v globální nadaci mezinárodní cena 
vévody z Edinburghu. Je dlouholetým dobrovolníkem v duZE 
– občanském sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu 
a recesi. Profesně se věnoval online & influencer marketingu 
a nyní pracuje jako Pr manažer v rha. ve volném čase se vě-
nuje moderování nejrůznějších akcí a konferencí. 

“Věřím, že skvělé myšlenky by měly být podpořeny a realizovány, 
stejně jako u jednoho ze spolků – Mimo domov, kde působím. Pro 
Prahu a Středočeský kraj brzy odstartujeme Inkubátor Dospělým 
ze dne na den, o kterém se dočtete více v našem katalogu a na 
NGO Marketu navíc bude také představen v rámci doprovodné-
ho programu. Síla a smysl neziskových organizací a návštěvníků 
NGO Marketu 2019 spočívá ve velkém množství příběhů, energie, 
odvahy a propojení zdánlivě nespojitelného”, dodává.

lukáš kotlár 
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erasmus student Network česká republika, z.s.
ESN je největší studentská mezinárodní organizace v Evropě. Zabývá se pomocí me-
zinárodním studentům s adaptací v ČR, obohacením lokální komunity přítomností 
cizích kultur a propagací výjezdů obecně.

hero claN
HERO CLAN tvoří neveřejnou databázi expertních dobrovolníků, které lovci hrdinů 
propojují s neziskovými organizacemi na základě konkrétních požadavků. Dohlíží na 
zadání i zdárný výsledek spolupráce.

hestia – centrum pro dobrovolnictví, z.ú. 
Posláním HESTIA je šířit a rozvíjet myšlenku dobrovolnictví. Vedeme programy Pět P, 
KOMPAS, 3G, firemní dobrovolnictví, vzděláváme organizace v oblasti dobrovolnic-
tví, udělujeme cenu KŘESADLO.

integrační centrum praha 
Organizace zaměřená na integraci cizinců do české společnosti prostřednictvím 
bezplatných služeb: poradenství, kurzy češtiny, vzdělávací semináře, doprovody, 
tlumočení a pořádání kulturních akcí.

kitap – turkická asociace v praze 
Sociální, Kulturní, Věděcké aktivity skrz Turkickou komunitu a napříč celým světem. 
Turkici nejsou jen Turci, ale také i Tataři, Ázerbájdžánci, Kazaši, Kyrgyzové, Uzbeci, 
Turkmeni aj.

lam cha me cZ, z.s. 
podporovat integraci dětí rodičů s jiným mateřským jazykem než čeština do větši-
nové společnosti a napomáhat interkulturnímu dialogu, a to i výchově k toleranci ke 
kulturní odlišnosti.

leNoX z.s. – Florbal na elektrických vozících 
LENOX z. s. nabízí možnost využít jejich volný čas prostřednictvím florbalu na 
elektrických vozících (Powerchair hockey). Tento kolektivní sport je určen především 
lidem s těžkým tělesným postižením.

suchej únor 
Suchej únor je kampaň, která v roce 2019 podpořila kolem půl milionu lidí v Česku, 
aby prověřili svůj vztah s alkoholem během měsíce na suchu.

právě teď! o.p.s. 
Právě teď! o.p.s. se věnuje aktivním seniorům, kteří zdánlivě nic nepotřebují. To 
zdánlivé “nic” je ale důležité směrem k prodlužování života, v němž seniorům často 
chybí naplnění, smysl či cíl.  

spmp čr pobočný spolek praha – jih 
Spolek je organizační složkou celorepublikového spolku SPMP ČR z.s., sdružuje lidi 
s postižením, jejich rodiny a blízké, poskytovatele služeb a další odborníky. Vizí je – 
SPOLEČNOST PRO VŠECHNY.

stop Zevling foundation, z.s.
Stop Zevling vytváří sportovní, volnočasový a kulturní program pro cílovou skupinu 
dětí, mládeže, rodin i lidí nejen středního věku. Hlavní akcí spolku je festival Stop 
Zevling, letos již 13.ročník.

tichá kavárna 
Podpora osob s postižením v oblasti zaměstnávání a vzdělávání a vytváření podmí-
nek pro jejich sociální, zdravotní a pracovní začlenění do společnosti.

unijazz – sdružení pro podporu kulturních aktivit, z.s. 
Mezi aktivity sdružení Unijazz patří provoz Kaštanu na Břevnově, Čítárny, která 
donedávna sídlila v Jindřišské pasáži, dále vydává kulturní magazín UNI a pořádá 
festivaly Boskovice a Alternativa.

Wikimedia česká republika 
Spolek se zabývá podporou a propagací svobodné tvorby a projektů Wikimedia 
Foundation (např. Wikipedie) na území České republiky. Jsme oficiální pobočkou 
nadace Wikimedia na území Česka.

lidská práVa a podpora demokracie

demas – asociace pro podporu demokracie a lidských 
práv 
Zaštiťuje patnáct českých NNO, které se zaměřují na podporu demokracie, lidských 
práv a občanské společnosti ve třetích zemích, zejména v post-sovětském prostoru.

hnutí za aktivní mateřství 
H.A.M vzniklo v roce 1999 jako platforma pro iniciování změn českého porodnictví 
– prosazuje normální porod a přátelskou porodní péči pro matku a dítě v souladu 
s nejnovějšími vědeckými poznatky.

informační centrum osN v praze 
IC OSN informuje o činnosti OSN; plní úlohu zastoupení Sekretariátu OSN v ČR; 
navazuje partnerské vztahy s institucemi státu, nevládními organizacemi, školami, 
médii i soukromým sektorem.

Festival současné kultury kulturus 
Platforma pro diskusi v oblasti kultury o nejnaléhavějších problémech: propaganda, 
migrace, organizace společenského života, jednotlivé umělecké praktiky, lidská 
práva, dějiny a kolektivní paměť.

seZNam VystaVuJících orGaNiZací

kriZoVá a humaNitárNí pomoc / roZVoJoVá spolupráce

adra 
Posláním humanitární organizace ADRA ČR je pomáhat lidem v nouzi bez rozdílu 
rasy, pohlaví a vyznání. Usiluje o dosažení pozitivní a udržitelné změny v životech 
těchto lidí.

brontosauři v himálajích 
Podpora vzdělání v Malém Tibetu.

centrum dialog, o.p.s. 
Každé dítě si zaslouží kvalitní start do života. Společně s našimi dárci africkým 
dětem z chudých rodin zpřístupňujeme vzdělání a pomáháme jim vystoupit ze 
začarovaného kruhu chudoby.

člověk v tísni 
Člověk v tísni je nevládní nezisková organizace vycházející z myšlenek humanismu, 
svobody, rovnosti a solidarity.

diakonie čce, středisko humanitární a rozvojové 
spolupráce
Středisko je součástí velké rodiny Diakonie Českobratrské církve evangelické. Od 
roku 2011 se věnuje humanitární pomoci v ČR i v zahraničí a rozvojové spolupráci 
v zahraničí.

iFmsa cZ 
Organizace IFMSA CZ se věnuje různým projektům zaměřeným na lidská práva 
a mír, veřejné zdraví, sexuální zdraví a medické vzdělávání.

mamma help z.s. 
Mamma HELP z.s. je sdružení pacientek s nádorovým onemocněním prsu. Náš cíl 
zlepšit kvalitu života onkologicky nemocných žen a informovat veřejnost o prevenci 
a možnostech léčby rakoviny prsu. 

most protibet, o. p. s. 
MOST ProTibet podporuje vzdělanost a zlepšuje životní podmínky tibetských dětí, 
seniorů, buddhistických mnichů, mnišek a nomádů. Zabývá se rozvojovou pomocí 
v indickém Himálaji a Tibetu.

český červený kříž 
Aktivity zaměřujeme na humanitární, vzdělávací a volnočasové činnosti. Pracujeme 
s lidmi všech věkových kategorií. Sdružujeme zájemce o dobrovolnictví při mimo-
řádných událostech.

poradna pro občanství/občanská a lidská práva, z. s. 
Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva je spolkem založeným v roce 1999. 
Našim klientům poskytujeme bezplatné právní poradenství v oblasti lidských práv 
a respektování rodinného života.

siriri o.p.s. 
SIRIRI pomáhá ve Středoafrické republice (SAR), jedné z nejchudších zemí světa, 
v oblasti zdravotnictví, zemědělství a vzdělávání. Vlajkovým projektem organizace 
je vzdělávací program Škola hrou v SAR.

kultura, sport a VolNý čas

bohnická divadelní společnost® 
Činnost spolku spočívá ve vytváření podmínek pro kulturní a umělecké vyžití osob 
s psychiatrickými obtížemi, pro jejich terapii divadlem. Spolek vytváří divadelní 
inscenace pro veřejnost.

centrum integrace dětí a mládeže, z.s.
CID integruje ve volném čase děti a mládež se specif.potřebami a pracuje s jejich 
rodinami. Zajišťuje odb. poradenství, kulturní akce s pomocí dobrovolníků, ozdr. 
pobyty, hlídání dětí, praxi studentů.

česká esperantská mládež 
Our organisation represents young Esperanto speakers in the Czech Republic. We 
promote equality of languages as well as cultural diversity, and rights of minoritites.

českobratrská církev evangelická 
Věnuje se práci s dětmi, mládeží a seniory. Letos prezentuje pobyty pro osoby 
s zdravotním postižením s účastí dobrovolných asistentů, akce pro mládež a širokou 
veřejnost.

český svaz chovatelů, z.s. 
Nezisková organizace, která se zabývá zejména vzděláváním členů, výchovou 
mladých chovatelů, propagací chovatelství, plemenářskou prácí. Sdružuje chovatele 
drobných domácích zvířat.

dostiradosti 
Dostiradosti – vděčnost, sdílení, respekt Pomocí českých příběhů a dětských her 
podporujeme u jednotlivců pozitivní přístup a životní radost a šíříme slušnost 
a laskavost v mezilidských vztazích.
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active citizens Fund, Fondy ehp a Norska 
Active Citizens Fund podporuje občanskou participaci, advokační aktivity a watch-
dogy, ohrožené skupiny a jejich schopnost hájit svá práva, občanskou a mediální 
výchovu a posílení kapacity organizací.

Nadační fond proti korupci 
Základní vizí NFPK je stav, kdy bude společnost vnímat korupci jako zločin a podle 
toho také bude ke korupčníkům přistupovat.

organizace pro pomoc uprchlíkům 
OPU od r.1991 pomáhá uprchlíkům a cizincům v ČR – poskytuje bezplatné právní 
a sociální poradenství, pořádá vzdělávací programy, dobrovolnický program a akti-
vity zaměřené na podporu integrace cizinců.

unie otců – otcové za práva dětí 
Spojuje muže a otce bez rozdílu vzdělání, národnosti, věku, politického či nábožen-
ského přesvědčení. Povzbuzuje otce k zodpovědnému rodičovství. Podporuje práva 
dětí, především na oba rodiče.   

sociálNí služby a ZdraVí

aliance žen s rakovinou prsu, o.p.s. 
Aliance žen s rakovinou prsu je informačním a edukačním centrem pro veřejnost, 
onkologicky nemocné a pacientské organizace a podporuje kampaně na prevenci 
nádorového onemocnění prsu.

VašeVýživné.cz – asociace neúplných rodin, z.s. 
Projekt se zabývá asistovaným vymáháním výživného, poradenstvím v oblasti ali-
mentů a šířením osvěty o dané problematice. Pomoc s výživným je v rámci projektu 
poskytována zdarma.

asociace rané péče české republiky, z. s. 
Asociace je celostátní profesní organizace sdružující poskytovatele rané péče. Jejím 
cílem je podporovat a rozvíjet poskytovatele sociální služby raná péče v rámci celé 
České republiky.

becalel.cz 
Sociální podnik BEN BECALEL je kartonážní a knihařská dílna, která zaměstnává lidi 
se znevýhodněním. Dílna se věnuje i technice skleněných vitráží.

centrum pro dětský sluch tamtam, o.p.s. 
Tamtam poskytuje komplex vzájemně navazujících služeb rodinám s dětmi se slu-
chovým postižením z celé České republiky – sociální služby, informační a vzdělávací 
služby a kulturně osvětovou činnost.

centrum pro integraci cizinců, o. p. s. 
Centrum pro integraci cizinců (CIC) od roku 2003 poskytuje sociální služby, kurzy 
češtiny, dobrovolné a další aktivity pro imigranty, kteří se rozhodli usídlit v České 
republice.

centrum sociálních služeb praha 
Centrum sociálních služeb Praha je příspěvkovou organizací hlavního města Prahy. 
Tato organizace poskytuje především sociální služby široké škále osob v tíživé 
životní situaci.

cerebrum 
Aktuálně pomáháme klientům, kteří potřebují pomoc psychologa, logopeda, 
fyzioterapeuta. Zvyšujeme povědomí české veřejnosti o širokém spektru následků 
poranění mozku a možnostech rehabilitace.

cestou necestou, z.ú. 
Od roku 2011 poskytujeme sociální podporu, psychoterapii a poradenství pro rodiny 
s dětmi v rámci Krizového centra pro rodinu. Od roku 2014 poskytujeme také službu 
Doprovázení pěstounských rodin.  

cikáda 
Účelem spolku je podpora všech aktivit, které pomáhají pacientům s onemocněním 
ledvin a podpora prevence onemocnění ledvin.

česká asociace paraplegiků – cZepa, z.s. 
Hájíme zájmy vozíčkářů po poranění míchy, usilujeme o vytvoření podmínek pro 
jejich plnohodnotný život a pro integraci do většinové společnosti. 

česká asociace pro vzácná onemocnění, z.s.
Posláním České asociace pro vzácná onemocnění je sdružovat organizace pacientů 
se vzácnými onemocněními i jednotlivé pacienty, zastupovat jejich zájmy a posilo-
vat povědomí o této problematice.

česká unie neslyšících, z.ú. 
Česká unie neslyšících je nezisková organizace nabízející služby osobám se slucho-
vým postižením především neslyšícím. Poskytuje sociální služby, kulturní akce, 
zajišťuje prostory pro klubovou činnost.

diabasis, z.ú 
Diabasis z.ú pomáhá lidem, kteří zažívají mimořádné stavy vědomí, kdy se vynořo-
vání neobvyklých zkušeností může proměnit v potíže, které popisujeme termínem 
psychospirituální krize.

diakonie čce-středisko křesťanské pomoci 
Diakonie ČCE – SKP v Praze poskytuje pomoc a podporu lidem, kteří se ocitají 
v krizových situacích, ohroženým a sociálně slabým rodinám, seniorům a lidem se 
zdravotním postižením.

diakonie praha 
Posláním Diakonie ČCE – střediska Praha je podpora dětí a dospělých osob s men-
tálním, pohybovým a kombinovaným postižením tak, aby mohli žít život co nejvíce 
se podobající běžnému životu.

dmo pobyty z.s.
Sdružení se zabývá sociální rehabilitací lidí s postižením. Snaží se společně s lidmi 
s handicapem hledat cestu k samostatnému a aktivnímu způsobu života.

duhový tandem
Nezisková organizace Duhový tandem se věnuje rozvoji a podpoře mezigeneračních 
vztahů a zaměřuje se na aktivní a smysluplné trávení volného času seniorů.

eda 
Jsme oporou rodinám, ve kterých se narodilo dítě se zrakovým a dalším postižením. 
Poskytujeme sociální službu rané péče. Působíme ve 4 regionech ČR. Provozujeme 
krizovou linku a chat EDA 800 40 50 60.

Fokus praha, z.ú. 
Podporuje lidi se zkušeností s duševním onemocněním vést normální život. Vedle 
široké palety služeb, se věnuje změně přístupu v péči o duševní zdraví a destigmati-
zaci lidí s duševním onemocněním.

Fokus Vysočina, z.ú. 
Posláním FOKUSu Vysočina je podpora a péče o lidi s dlouhodobým duševním one-
mocněním. Poskytuje několik registrovaných sociálních služeb ve čtyřech městech 
v Pardubickém kraji a kraji Vysočina.

Fosa o.p.s. 
Organizace Fosa usiluje o začlenění lidí se znevýhodněním do společnosti, o dosa-
žení maximální míry jejich soběstačnosti a o to, aby kvalita jejich života odpovídala 
životu lidí bez znevýhodnění.

charita česká republika
Charita Česká republika je největším nevládním, nekomerčním poskytovatelem 
sociálních a zdravotních služeb v ČR. Věnuje se humanitární pomoci a rozvojové 
spolupráci ve 30 zemích světa.

inbáze z.s. 
Posláním InBáze je pomáhat migrantům a jejich rodinám v životě v ČR. Vytváříme 
bezpečný a otevřený prostor k vzájemnému poznávání a porozumění mezi českými 
občany a lidmi jiných národností a kultur.

iNteGračNí ceNtrum sasoV z.ú. 
INTEGRAČNÍ CENTRUM SASOV z.ú. je nezisková organizace, která slouží osobám 
s poruchou autistického spektra (dále též „PAS“) a jejich rodinám na Vysočině.

Jsem tvůj nový kamarád 
Projekt „Jsem tvůj nový kamarád“ vznikl především proto, aby pomáhal. Klademe si 
za cíl tu být pro děti. Chceme pomoci malým pacientům po transplantaci a rozjasnit 
jim dny, které tráví v nemocnici.

kaleidoskop – centrum terapie a vzdělávání, z.ú. 
Organizace Kaleidoskop pomáhá lidem s poruchou osobnosti lépe porozumět sobě 
samým, objevit možnosti rozvoje, naučit se zvládat krize a fungovat v nárocích 
každodenního života.

lékořice, z.s. 
Lékořice, z.s. realizuje od roku 2005 projekty, jejichž smyslem je psychická podpora 
pacientů i zdravotnického personálu a usiluje o zlepšení kvality života a prostředí 
v nemocnicích.

liga proti rakovině praha z.s. 
LPR Praha, z.s., se snaží o snížení úmrtnosti na nádorová onemocnění v ČR. Vytyčili 
jsme tři hlavní dlouhodobé programy: prevenci, zlepšení kvality života onkol. 
pacientů a podporu onkolog. výzkumu.

migréna-help, spojené hlavy, z.s. 
Vznikající pacientská organizace, jejímž hlavním posláním je zlepšit život osobám 
s migrénou.

myGra-cZ 
MYGRA-CZ je neziskový spolek pacientů s diagnozou myasthenia gravis, lékařů 
a rodinných příslušníků. Cílem je zlepšování zdravotních a životních podmínek lidí 
s MG, edukace odborné i laické veřejnosti.

Na počátku, o.p.s. 
Obecně prospěšná společnost Na počátku pomáhá maminkám s dětmi a především 
těhotným ženám v těžké životní situaci. Provozuje pro ně poradnu, azylový dům 
a azylové byty.

krása pomoci 
Krása pomoci vznikla v roce 2008. Podpořila projekty neziskových organizací, které 
pomáhají seniorům, částkou přes 30 mil. Kč. Vede také vlastní unikátní projekt – 
Doma bez obav.

NaděJe (pobočka praha) 
NADĚJE v Praze pomáhá lidem bez domova přímo na ulici, v denních centrech, 
noclehárnách a azylových domech. Poskytuje stravu, hygienu, ošacení, sociální 
poradenství, zdravotní a psychologickou pomoc.
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společnost e / czech epilepsy association, z.s. 
Společnost E podporuje děti, dospělé s epilepsií a jejich blízké. Poskytuje odborné 
soc. poradenství, vzdělávací projekt Nebojte se epilepsie, komunitní projekt Liška, 
sociální podnik Aranžérie.

společnost pro pomoc při huntingtonově chorobě, z.s. 
Organizace vznikla roku 1991 s cílem poskytovat všestrannou pomoc a podporu 
osobám se zatížením Huntingtonovou chorobou, což je vzácné, nevyléčitelné, 
dědičné onemocnění mozku.

společnost pro ranou péči, z.s. 
Společnost poskytující služby rané péče zaměřená na rodiny s dítětem se zrakovým 
a kombinovaným postižením a s dítětem s mentálním a tělesným postižením nebo 
autismem.   

spolek sFinga 
Spolek SFinga je svépomocnou organizací pro lidi se sociální fobií/úzkostí. Pořádá-
me svépomocnou skupinu, sebezkušeností pobyty, volnočasové aktivity, besedy 
a přednášky. Působíme převážně v Praze.

středisko černý most, diakonie cb 
Středisko Černý Most se zaměřuje na sociální služby pro osoby s tělesným a kom-
binovaným postižením a to chráněné bydlení, osobní asistenci a centrum denních 
služeb.

středisko NáhradNí rodiNNé péče 
Středisko NRP se věnuje problematice náhradní rodinné péče. Poskytuje pomoc 
a podporu osvojitelským i pěstounským rodinám a dětem v NRP. Výzkumnou 
a publikační činností usiluje o celkový rozvoj NRP.

svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v české 
republice, z. s. 
Podporuje naplňování práv osob se sluchovým postižením na území České republi-
ky. Poskytujeme poradenské a preventivní služby. Podporujeme zajištění informační 
a komunikační bezbariérovosti.

tyfloservis, o.p.s. 
Společnost se zabývá sociální rehabilitací dospělých nevidomých a slabozrakých 
osob.

unie porodních asistentek 
Spolek je profesní organizací porodních asistentek a studentek. Podílí se na rozvoji 
oboru v souladu s vědeckými poznatky a přispívá ke zkvalitnění péče. Poskytuje 
podporu a informační servis rodičům.

unie roska – česká ms společnost, z. s. 
Unie ROSKA je pacientská organizace, která pomáhá lidem s roztroušenou sklerózou 
mozkomíšní žít kvalitní a plnohodnotný život.

Via Fidelis z.s. 
Via Fidelis z.s. je nezisková organizace, která mimo jiné shání finanční prostředky 
pro osoby se zdravotním znevýhodněním (po CMP, s DMO), vývojovým opožděním 
a traumatickém poranění mozku.

Willík – spolek pro Williamsův syndrom, z.s. 
Spolek Willík sdružuje rodiny vychovávající děti s Williamsovým syndromem, vzác-
ným onemocněním spojeným s řadou zdravotních potíží a mentálním postižením. 
Našim hlavním cílem je podpora rodin.

ymca praha 
Hlavní oblasti činnosti YMCA Praha jsou sociální a volnočasové programy pro děti, 
mládež i celé rodiny.

z.s.internetporadna.cz 
InternetPoradna.cz je nezisková organizace, která pomáhá lidem se zdravotním 
postižením, osobám pečujícím a seniorům.

Za sklem o.s. 
Za sklem o. s. je nezisková organizace, jejímž posláním je nabízet osobám 
s poruchou autistického spektra (PAS) takovou podporu, aby mohly žít, pracovat 
a vzdělávat se v běžném prostředí.   

Zařízení sociání intervence kladno 
Zařízení poskytuje služby adiktologické – terapii, sociální rehabilitaci pro dospělé 
a dorost. Služby: prevence, následné péče, terapeutickou komunitu, dorostovou 
ambulanci ADA+.

NrZp čr 
NRZP ČR hájí zájmy osob se zdravotním postižením a pomáhá jim v jejich integraci 
do společnosti, prosazuje legislativní změny přispívající k setrvání OZP v jejich 
přirozeném prostředí.

Národní ústav pro autismus, z.ú. (Nautis) 
Organizace je největším poskytovatelem služeb pro lidi s poruchou autistického 
spektra a jejich rodin v ČR.

Nevypusť duši, z.s. 
Nevypusť duši – mladí psychologové, lékaři, sociální pracovníci a lidé se zkušeností 
s duševním onemocněním. Nebojí se mluvit o duševním zdraví, ukazují, jak o něj 
pečovat a přispívají k prevenci.

občanské sdružení d.r.a.k., z.s. 
Sdružení je poskytovatelem sociálních služeb a provozovatelem chráněných dílen 
pro tělesně postižené, které podporuje v úsilí začlenit se do běžného života.

okamžik, z. ú. 
Pro nevidomé provozuje sociálně aktivizační služby a poradenství, dobrovolnické 
centrum, asistenci dětem, pořádá besedy a kulturní akce, vydává publikace a provo-
zuje dílnu hmatového modelování.  

os-smíšek 
Hlavní činností organizace je vytvořit předškolním dětem z nefunkčních rodin a zne-
výhodněného prostředí rovncenné podmínky při vstupu do ZŠ. Umožnit včastnou 
integraci do společnosti vrstevníků.

parent project, z.s. 
Spolek pomáhá rodičům, jejichž děti se narodily se svalovou dystrofií. Posláním je 
podpora výzkumu a budoucí léčby, zlepšení zdravotní a sociální péče, kvality života, 
podpora integrace dětí.

patron dětí 
Patron dětí je charitativní projekt, jehož smyslem je pomáhat zdravotně a sociálně 
znevýhodněným dětem a jejich rodinám z celé České republiky.

pestrá, o.p.s. 
Pestrá, o.p.s cvičí asistenční a vodicí psy pro lidi s postižením, pomáhá jim žít pestrý 
život prostřednictvím sociální rehabilitace a provozuje cestovní agenturu formou 
sociálního podnikání.

pohoda – společnost pro normální život lidí 
s postižením, o.p.s. 
POHODA je organizace, která už 20 let poskytuje sociální služby a zaměstnání lidem 
s mentálním postižením. Provozuje chráněné bydlení, denní stacionář, osobní 
asistenci, kavárnu a catering Bílá vrána.

polovina nebe, o.p.s.
Polovina nebe byla založena v r. 2006, klientům nabízí výuku ovládání počítače 
hlasem  určenou lidem s poškozením motoriky rukou, dále sociální služby, osobní 
asistence a sociální rehabilitace.

poradna pro integraci 
PPI poskytuje právní, sociální či psychosociální pomoc a podporu při vzdělávání. 
Dále poskytuje vyučování českého jazyka pro děti i dospělé a nabízí i doučování 
běžných školních předmětů.

pražská organizace vozíčkářů, z. s. 
POV usiluje svými projekty a prací o vytvoření sociálně příznivého prostředí, ve 
kterém může každý člověk s postižením svobodně rozhodovat o svém životě 
a o způsobu zajištění svých životních potřeb.

proFem – centrum pro oběti domácího a sexuálního 
násilí, o.p.s.
Posláním naší organizace je pomoc obětem domácího, sexuálního či jiného násilí 
formou odborného právního a sociálního poradenství a prevence násilí nejen na 
ženách.

rett community, z.s. 
Rett Community je pacientská organizace, která nabízí komplexní pomoc a podporu 
rodinám pečujícím o dceru nebo syna s Rettovým syndromem.

rozum a cit, z. s. 
Podporujeme pěstounské rodiny v jejich péči o děti, které přijali do pěstounské 
péče.

sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých 
české republiky
Naše organizace má 73 odboček po celé ČR. Cílovou skupinou jsou nevidomí a sla-
bozrací od 15 let výše, kterým nabízíme např. výuku obsluhy počítače,  
sociálně-právní poradnu, možnost setkávání a další.

sos dětské vesničky, z.s. 
SOS dětské vesničky jsou jednou z největších organizací, která pomáhá ohroženým 
dětem.

spmp praha-sever,společnost pro podporu lidí 
s mentálním postižením v čr-sekce praha-sever 
Poskytuje sociální a všestrannou podporu lidem s mentálním postižením.Přispívá 
k jejich začleňování do společnosti, pořádá večerní školy a rehabilitační pobyty,or-
ganizuje kulturní a sportovní akce.

spokojení, z. s.
Spolek hájí právo dětí a žen na nejvyšší dosažitelnou úroveň zdraví, včetně práva 
na kojení. Je součástí mezinárodní sítě International Baby Food Action Network 
(IBFAN).
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knihova Václava havla 
KnVH dbá o myšlenkový, literární a politický odkaz Václava Havla. Zabývá se také 
okolnostmi, které s odkazem VH souvisí, a snaží se je přibližovat a zasazovat do 
dobového i současného kontextu.

městská knihovna v praze 
Městská knihovna v Praze je tu pro všechny, kteří se chtějí rozvíjet, učit, studovat 
a bavit se podle vlastního výběru. Zpracovává a poskytuje informace, literaturu 
a přináší kulturní hodnoty.

meta, o.p.s. 
META, o.p.s. je nezisková organizace, která od roku 2004 podporuje cizince ve vzdě-
lávání. Zároveň nabízí podporu školám, pokud řeší specifické potřeby dětí a žáků 
s odlišným mateřským jazykem.

mezi námi o.p.s. 
Podporujeme setkávání lidí všech generací. Chceme, aby se poznávali, měli k sobě 
vzájemnou úctu a společně projovali své světy.

mimo domov, z.s. 
Spolek Mimo domov je neziskovou organizací, jejímž cílem je podpora integrace 
dětí z dětských domovů do společnosti ve chvíli, kdy domov opouštějí. Spolek je 
iniciátorem změn také v legislativě.

Nadace dagmar a Václava havlových ViZe 97 
Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 má poměrně široký záběr činnosti 
a zájmů. Prioritně se orientuje na počiny v oblasti kulturní a na pomoc v oblasti 
zdravotnické.

Nadace Neziskovky.cz 
Jsme tu pro všechny, které zajímá neziskový sektor.

Nadační fond lepší senior 
Lepší senior vzdělává podporuje (nejen) u seniorů kladný přístup a spokojenost 
v životě. Předává seniorům a pečujícím o ně jednoduché nástroje a postupy, které 
mohou použít ve svém každodenním životě.

Nová škola, o. p. s. 
Nová škola podporuje sociálně znevýhodněné děti na jejich cestě za plnohodnot-
ným vzděláním. Zavádíme do škol čtenářské a mat. kluby, doučování do knihoven, 
podporujeme asistenty a mladé romské autory.

online encyklopedie migrace, z.s. 
Posláním projektu je dlouhodobě rozvíjet interaktivní, odborně-výkladový slovník 
soudobé migrace ve světě na webu encyclopediaofmigration.org. Projekt probíhá 
v úzké spolupráci s Univerzitou Karlovou.

h40 prostor pro všechny generace 
H40 je prostor, kde se lidé setkávají, vzdělávají, vzájemně inspirují a tvoří. H40 
sdružuje dva hlavní projekty – Kulturně komunitní centrum H 4.0 a podnikatelský 
inkubátor H 4.0 Art&Digital Lab.

saNek ponte, z. s. 
Záměrem SANEK Ponte je užitečnou formou poskytnout pomoc či podporu při 
zavádění moderního managementu v neziskovém sektoru dle nejnovějších trendů 
a zkušeností.  

sdružení investigativních novinářů – Fond 19/29 
Tým špičkových advokátů v Rusku a na Ukrajině poskytuje právní pomoc fyzickým 
a právnickým osobám z Ruska, Ukrajiny a zemí EU, zabývá se organizací a prosazo-
váním vzdělávacích programů.

plzeňská diplomatická simulace – pds 
Projekt si dává za cíl vytvořit prostor pro komplexní vzdělávání. Díky platformě si-
mulace jednání OSN si studenti osvojují schopnosti a know-how, které jim pomáhají 
lépe zdolávat výzvy současnosti.

spiralis, z.s. 
Spiralis je vzdělávací a poradenskou neziskovou organizací. Kultivuje občanskou 
společnost, profesionalizuje charitativní organizace a podporuje rozvoj aktivních 
občanů.

tamjdem, o.p.s. 
Propojuje veřejnost a neziskové organizace v ČR i ve světě. Pořádá denní, víkendové 
a až dvoutýdenní dobrovolnické projekty na pomoc různorodým neziskovkám 
a zájemce vysílá na workcampy do zahraničí.

mezinárodní cena vévody z edinburghu – dofe 
Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (DofE) je vzdělávací program pro všechny 
ve věku 14 – 24 let. Cílem je rozvíjet se v dovednostech, pohybu a dobrovolnictví, 
zakončen je dobrodružnou expedicí.

tosara, z.s. 
Tosara poskytuje vzdělávací a volnočasové programy dětem a rodinám žijícím v so-
ciálně nepříznivém prostředí. Mezi hlavní služby patří předškolní klub, doučování, 
zážitkové víkendovky a poradenství.

Ústav archeologické památkové péče středních čech 
Ústav archeologické památkové péče středních Čech je příspěvkovou organizací 
Středočeského kraje, jejíž náplní práce je ochrana a záchrana archeologického 
kulturního dědictví.

W-carp 
W-CARP je mezinárodní studentská organizace, která inspiruje a podporuje mladé 
lidi v seberozvoji skrze studium a praktikování Univerzálních Principů.

yourchance 
Firma realizující tři projekty v oblasti výuky finanční gramotnosti, integrace mla-
dých dospělých opouštějících DD a rozvoje podnikavosti žáků ZŠ a SŠ.

VýchoVa, VZděláVáNí a VýZkum / práVo

aFs mezikulturní programy, o.p.s. 
AFS je mezinárodní vzdělávací organizace. Zajišťuje studium v zahraničí, hostitelský 
a dobrovolnický program. AFS umožňuje mladým lidem nabýt nových schopností 
a dovedností.

aiesec 
Je největší studenty řízená organizace na světě, která vznikla v roce 1948. Členy jsou 
mladí lidé ve více jak 120 zemích světa. Posíláme mladé lidi ve věku 18-30 let na 
stáže do zahraničí, aby rozvíjeli svůj leaderský potenciál.

akademie sociálního umění tabor 
Akademie sociálního umění Tabor se zaměřuje na rozvíjení znalostí a dovedností 
v oblasti léčebné pedagogiky, sociální a umělecké terapie (arteterapie, muzikotera-
pie, dramaterapie, eurythmie).

asociace pro podporu rozvoje informačních center pro 
mládež v české republice, z.s.
Hlavním cílem činnosti AICM ČR je podpora rozvoje oblasti informací určených 
dětem, mládeži a souvisejícím skupinám, podpora ICM v ČR a tvorby, produkce 
a distribuce informací a infomateriálů.

autorizované tréninkové centrum metod  
prof. r. Feuersteina, z. ú. 
„ATC“ nabízí pedagogickým a sociálním pracovníkům a psychologům v ČR i SR me-
tody prof. R. Feuersteina. Metody pomáhají dynamicky hodnotit (LPAD) a rozvíjet 
(FIE) skryté či oslabené schopnosti klientů.

bahá’í společenství 
Organizace působí na celé planetě v oblasti výchovy k jednotě lidstva, rovnopráv-
nosti žen a mužů, odstranění všech forem předsudků a usiluje o neustále se 
rozvíjející, trvale udržitelnou civilizaci.

crm pro neziskovky, z.s. 
Spolek, který poskytuje neziskovým organizacím implementaci a rozvoj CRM 
systému Salesforce, odborné konzultace a školení.

škola cyril mooney 
Spolek rozvíjí a předává učitelům a školám metodu hodnotového vzdělávání, 
která pomáhá dětem i dospělým zkoumat a vytvářet si zdravé vztahy k sobě i okolí 
a měnit svět kolem sebe.

česká středoškolská unie 
ČSU je nezávislým spolkem hájícím a prosazujícím zájmy a práva středoškoláků na 
celostátní úrovni, inovativnější a demokratičtější výuku. V současné době zastupuje 
více jak 27 000 středoškoláků!

český svaz chovatelů, z.s., Zo mikulášovice 
Spolek sdružuje chovatele zvířat a zaměřuje se na děti a mládež, které chovají nebo 
mají zájem o chov zvířat.Pořádá mezinárodní dětský tábor se zvířaty a tři výstavy 
zvířat. Je čistě dobrovolnický.

čosiV 
ČOSIV podporuje rozvoj inkluzivního vzdělávání v českém vzdělávacím systému. 
Sdružuje ty, kteří věří, že společné vzdělávání je cestou k soudržné a prosperující 
společnosti.

duha trochujinak 
Sdružení realizuje projekt Trochujinak, který dobrovolníkům zprostředkovává mezi-
národní krátkodobé dobrovolnické projekty – workcampy. Podporuje mezinárodní 
dobrovolnictví a mezikulturní vzdělávání.

dům zahraniční spolupráce 
Dům zahraniční spolupráce (DZS) je příspěvková organizace Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy zaměřená na mezinárodní aktivity v oblasti formálního 
a neformálního vzdělávání.

ekodomov zps. 
Ekodomov poskytuje od roku 2004 služby na celém území ČR. Naším posláním je 
vzdělávání a výchova k odpovědnému zacházení s půdou a s vodními zdroji, k uváž-
livému užívání energie a surovin.

eutis, o.p.s. 
Cílem organizace je zvyšování povědomí o fungování evropských institucí a rozvoj 
aktivního občanství. Realizujeme celou řadu projektů pro středoškoláky (např. 
Rozhoduj o Evropě) a učitele po celé ČR.

kudykampus 
KUDYKAMPUS je experimentální vzdělávací projekt na bázi sebeřízeného celoživot-
ního vzdělávání. Ambicí projektu je založit alternativní decentralizovaný vzdělávací 
ekosystém – univerzitu budoucnosti.

iNeX – sdružení dobrovolných aktivit 
Sdružení se zabývá mezinárodním dobrovolnictvím a mezikulturním vzděláváním. 
Vytváří příležitosti k zapojení se do společnosti a získání zkušeností užitečných pro 
osobní, občanský i profesní život.

informační a poradenské centrum Zču 
Informační a poradenské centrum ZČU zajišťuje ucelený systém studijních, sociál-
ních, psychologických a právních služeb pro uchazeče a studenty se specifickými 
potřebami a pro studenty ZČU obecně.
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 aktiVity Nadace Forum 2000

koNFereNce Forum 2000

Konference Forum 2000 je stálou globální platformou pro 
diskuzi týkající se perspektiv a výzev pro demokracii, ochra-
ny lidských práv a rozvoje občanské společnosti. Konference 
vytváří aktivní prostor pro globální lídry, myslitele a odvážné 
jednotlivce, aby svobodně diskutovali v prostředí tolerance 
a  vzájemného respektu. Konference Forum 2000 v  průběhu 
let uvítala stovky významných osobností včetně Jeho Svatosti 
dalajlamy, madeleine Albrightové, billa a Hillary clintonových, 
garryho kasparova, henryho kissingera, šimona Perese, an-
dreje Kisky a mnoha dalších.

FestiVal demokracie 

Festival demokracie je doprovodným programem konference 
Forum 2000. Jeho posláním je oslava občanské aktivity jako 
základního kamene svobodné a demokratické společnosti. 
Snaží se inspirovat veřejnou diskusi o spoluodpovědnosti ob-
čana za společnost, o toleranci a respektu k lidským právům, 
o světě, ve kterém chceme žít, a o demokracii. V rámci Festiva-
lu demokracie probíhají přednášky, diskuse, výstavy a další ak-
tivity, které doplňují a rozvíjejí konferenční témata. Podílejí se 
na něm neziskové organizace, univerzity a řada dalších part-
nerů Fora 2000, a nabízí tedy účastníkům z  řad návštěvníků 
konference i veřejnosti možnost představit aktivity občanské 
společnosti a nahlédnout otázky, kterými se konference zabý-
vá, z dalších úhlů. 

meZiNárodNí koalice pro demokratickou obNoVu

Koalice pro demokratickou obnovu je celosvětovou iniciati-
vou skupiny intelektuálů, aktivistů a politiků, kteří se vymezují 
proti rozšiřování vlivu autoritářských režimů a oslabování de-
mokracie zevnitř. Koalice usiluje o upevnění základních princi-
pů demokracie, bojuje proti jejím autoritářským oponentům 
a  vyjadřuje solidaritu statečným lidem, kteří vedou zápas 
o svobodu v nedemokratických zemích po celém světě. Zaklá-
dající dokument koalice, Pražskou výzvu, již od jejího vydání 
v  květnu 2017 podepsalo na 300 osobností. mezi signatáři 
jsou např. držitelka Nobelovy ceny Světlana Alexievič, polito-
log a filosof Francis Fukuyama, ruský šachový velmistr a poli-
tický aktivista Garry Kasparov, žurnalistka a spisovatelka Anne 
Applebaum, vědec a bratr Václava Havla ivan Havel nebo he-
rec a lidskoprávní aktivista richard Gere.

NGo market 

Největší veletrh neziskových organizací ve střední a východní 
Evropě NGo market je jedinečnou jednodenní událostí, která 
vznikla už v roce 2000. Na NGo marketu každý rok prezentu-
je svou činnost asi 250 neziskových organizací zabývajících se 
aktivním vzděláním, dobrovolnictvím, lidskými právy, ochra-
nou životního prostředí a mnoha dalšími tématy. Vystavující 
zde mají příležitost prezentovat své aktivity široké veřejnosti, 
vytvořit nová partnerství, oslovit potenciální sponzory a dob-
rovolníky a dokonce získat cenné know-how potřebné pro 
úspěšné řízení nevládních organizací. Veřejnost se tak může tě-
šit na zábavný a vzdělávací den plný krásných lidských příběhů.

demokratická solidarita

demokratická solidarita od svého založení pořádá interní 
workshopy a veřejné diskuse zaměřené na stav demokracie 
v latinské Americe, a to jak v rámci regionu, tak v během kaž-
doročních konferencí Forum 2000 v Praze. akcí se pravidelně 
účastní řada odborníků a politiků, mezi nimi generální tajem-
ník organizace amerických států luis Almagro, bývalý před-
seda vlády španělska Felipe González, bývalí prezidenti uru-
guaye luis Alberto lacalle a bolívie Jorge Quiroga, aktivistka 
a advokátka lidských práv tamara Sujú, kubánská blogerka 
yoani sánchez nebo intelektuál Dagoberto valdés hernández.

iNFormačNí ceNtrum pro demokracii a lidská 
práVa V číNě

Posláním informačního centra pro demokracii a lidská prá-
va v číně je podporovat otevřenou diskusi o situaci v čínské 
lidové republice, umožnit české veřejnosti se s touto situací 
lépe seznámit a vytvořit si na ni vlastní názor. V rámci aktivit, 
zastřešovaných centrem, probíhají výstavy, přednášky, besedy 
na školách a kulaté stoly na témata jako je současná vnitropo-
litická situace v číně, aktuální vývoj v tibetu, Hongkongu či na 
tchaj-wanu, stav dodržování lidských práv, osudy politických 
vězňů, vývoj ekonomiky, vztahy číny se sousedy, situace etnic-
kých či náboženských menšin nebo činnost čínské občanské 
společnosti.

žiVotNí prostředí

Zo čsop „Natura, quo vadis?“ 
Jsme pražským článkem celostátního Českého svazu ochránců přírody. Jsme z Prahy 
10 – Malešic a naše činnost se zaměřuje na environmentální výchovu a osvětu 
široké veřejnosti, zejména dětí a mládeže.

centrum Veronica hostětín 
Centrum Veronica nabízí ekolog. vzdělávání dospělých, dětí, odborníků i laiků, ex-
kurze po projektech, odb. semináře, výuk. programy pro školy, přednášky a ekolog. 
poradenství pro širokou veřejnost aj.

compassion in World Farming 
Compassion in World Farming je mezinárodní organizace na ochranu hospodářských 
zvířat, která usiluje o ukončení průmyslových velkochovů a podporuje humánní 
a udržitelné zemědělství.   

česká společnost ornitologická 
ČSO zkoumá a chrání ptáky, jejich prostředí a přírodu jako celek, svou činností 
k tomu motivuje i širokou veřejnost. Prosazuje ochranu přírody založenou na 
vědeckých poznatcích.

českomoravská myslivecká jednota, z. s. 
Dobrovolné hospodaření v přírodě. ČMMJ sdružuje myslivce již od roku 1923. Pro 
svých 60 000 členů i širokou veřejnost ochraňuje myslivost jako kulturní dědictví 
a pečuje o její trvalý rozvoj.

Global Volunteer office, z. s. 
Na Z pobřeží Ekvádoru chrání kriticky ohrožený suchý les (rezervace Cordillera del 
Bálsamo) a obnovuje oblasti zničené zemětřesením (16. 4. 2016, město Bahía de 
Caráquez). Zve dobrovolníky k účasti! 

Greenpeace česká republika 
Greenpeace je nezávislá mezinárodní ekologická organizace působící v 55 zemích 
světa již téměř půlstoletí.

hnutí duha – Friends of the earth czech republic 
Hnutí DUHA prosazuje zdravé prostředí pro život, pestrou přírodu a chytrou 
ekonomiku. Dokážeme rozhýbat politiky a úřady, jednáme s firmami a pomáháme 
domácnostem.

sedmá generace 
Sedmá generace je environmentální popularizační dvouměsíčník, který se zaměřuje 
na alternativy v životním stylu, ekonomice, školství, zemědělství, kultuře. Vychází 
na recyklovaném papíře.

konopa z.s. 
Zapsaný spolek (občanské sdružení) Konopa je nestátní nezisková ekologická 
osvětová organizace, která od svého založení v roce 1999 aktivně přispívá k šíření 
informací o konopí jako užitkové rostlině.

Nadace na ochranu zvířat
Nadace na ochranu zvířat je nevládní nezisková organizace se statutem nadace. 
Od svého založení v roce 1994 hájí zájmy a práva zvířat a zasazuje se o jejich životní 
pohodu.

obraZ – obránci zvířat
OBRAZ usiluje o lepší společenskou ochranu zvířat. Zaměřuje se na vzdělávání 
veřejnosti a prosazování systémových reforem. Nyní usiluje o zákaz chovu slepic 
v klecích.

permakultura (cs), z. s. 
Posláním našeho spolku je šířit permakulturu – metodu designu udržitelných 
lidských sídel, zahrad, krajiny.

pet heroes z.s. 
Organizace Pet Heroes pod sebou zastřešuje dva azyly. Její hlavní činností je péče 
o zvířata v nouzi, dále provozování dobročinného obchůdku, poradenství pro 
majitele zvířat či útulky, atd.

pěšky do školy 
Organizace se zabývá problematikou dopravy v Praze, jejím vlivem na životní 
prostředí, lidské zdraví a veřejný prostor. Propagujeme chůzi jako přirozený způsob 
dopravy prospěšný lidem i městu.

svoboda zvířat 
Hlavní snahou Svobody zvířat je změnit pohled na zvířata tak, aby byla vnímána 
jako tvorové, kteří mají hodnotu sami o sobě. Ústřední kampaní jsou Cirkusy bez 
zvířat.
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děkuJeme Všem partNerům a podporoVatelům

hlaVNí partNeři proJektu

international Visegrad Fund
www.visegradfund.org
vystavující

Forum karlín
www.forumkarlin.cz
 

magistrát hlavního města prahy
www.praha.eu

Nadace J&t
www.nadacejt.cz
 

Velvyslanectví usa v české republice
www.cz.usembassy.gov
vystavující

partNeři proJektu

kancelář evropského parlamentu v české republice
www.europarl.europa.eu/czechrepublic 
vystavující

Nadace české spořitelny 
www.nadacecs.cz 
vystavující

Nadační fond tesco 
www.itesco.cz/pomahame 
vystavující

operační program Zaměstnanost  
www.esfcr.cz/programy/op-zamestnanost 
vystavující

taipei economic and cultural office in prague
www.roc-taiwan.org/cz_cs 
vystavující

taiwan Foundation for democracy 
www.tfd.org.tw
 

yventech 
www.yventech.cz
 

hlaVNí mediálNí partNer proJektu

česká televize
www.ceskatelevize.cz
 

mediálNí partNeři proJektu

Nový prostor
www.novyprostor.cz
ProDej časoPisu

institut pro památky a kulturu
www.propamatky.info
vystavující

radio 1
www.radio1.cz
 

radio rastafari
www.radio.rastafari.cz
 

podporoVatelé proJektu

bageterie boulevard
www.bb.cz
 

connect economic Group
www.connectgroup.cz
vystavující

čVut – univerzitní centrum energeticky 
efektivních budov v praze
www.uceeb.cz
vystavující

eurocentrum praha
www.praha.eurocentra.cz
vystavující

evropa pro občany
www.euroskop.cz/9041/sekce/evropa-pro-obcany
vystavující

kavárna bílá vrána
www.kavarnabilavrana.cz
bAr

mF reklama praha
www.plakatpraha.cz
 

Nadace Friedricha Naumanna
www.fnf-europe.org
 

Nadace Vodafone
www.nadacevodafone.cz
vystavující

Národní institut pro další vzdělávání
www.nidv.cz
vystavující

paralelní polis
www.paralelnipolis.cz
cHill-out ZóNA

synergia management czech s.r.o.
www.synergia.cz
PřeDnáška

tichá kavárna
www.tichakavarna.cz
bAr
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ZapoJte se i Vy sVou akcí do FestiValu demokracie!

Přidejte se k nám v Praze a dalších městech a pomáhejte spolu s námi šířit hodnoty demokracie.

kdo se může připojit?

• neziskové a nevládní organizace
• zástupci občanských iniciativ, spolků, kulturních zařízení, 

vzdělávacích či vědeckých institucí
•  csr organizace a firmy

Více informací najdete na našich webových stránkách.
uzávěrka přihlášek je 31. května 2019.

FestiVal demokracie – mluVme spolu!

#fedem
www.forum2000.cz/fedem

Festival demokracie

11. — 17. října 2019

doprovodný program  
23. výroční konFerence Forum 2000
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