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Od té doby, co v roce 1996 prezident Václav Havel společně s nositelem Nobelovy ceny míru Eliem Wieselem 
uspořádali vůbec první konferenci Forum 2000, se v našem světě mnohé změnilo. Diskuze, kterých se účastnily 
nejvýraznější osobnosti své doby, ale zůstaly hluboce relevantní doposud.

Dnešní Nadace Forum 2000 na tyto nadčasové myšlenky navazuje. Zabývá se podporou demokratických 
hodnot, rozvoje občanské společnosti a posilování náboženské, kulturní a etnické tolerance – hodnot, které 
jsou pro polovinu světa nedosažitelné a pro tu druhou polovinu mnohdy tak samozřejmé, až se mohou lehce 
ztratit mezi řádky. Nadace proto ve svých projektech stejně jako v minulosti poskytuje prostor vůdčím světovým 
osobnostem, myslitelům a odvážným jednotlivcům ze všech oblastí života, kde mohou o těchto zásadních 
tématech současnosti otevřeně diskutovat, sdílet své názory a hledat možnosti nápravy aktuálního stavu.

Hlavním projektem Nadace je výroční konference Forum 2000, která se letos uskuteční ve dnech 7. – 9. října 2018. 
Konferenci bude již tradičně doprovázet Festival demokracie, který se bude konat ve dnech 5. – 11. října 2018. 
Dalšími projekty jsou Koalice pro demokratickou obnovu, Demokratická solidarita nebo Informační centrum 
pro demokracii a lidská práva v Číně. Více o projektech Nadace se dočtete na str. 16.

Dnes máme to milé privilegium Vás přivítat na našem dalším projektu – již 19. ročníku největšího veletrhu 
neziskovek ve střední a východní Evropě, NGO Marketu. Pro letošní ročník jsme zvolili téma Příběhy občanské 
společnosti, abychom docenili obyčejné lidské příběhy, které se – mnohdy skrytě – odvíjejí všude kolem nás. 
Za činností každé vystavující neziskovky se totiž skrývá práce lidí s velkým srdcem, kteří díky svému nadšení 
nacházejí sílu měnit životní příběhy lidí okolo sebe. A právě o těchto příbězích je tento veletrh. Doufáme, že 
si jej užijete stejně jako my!

www.forum2000.cz

facebook.com/forum.2000

#forum2000
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DOPROVODNÝ PROGRAM NGO MARKETU 2018 
„Příběhy občanské společnosti“

11:04 – 19:00 PROGRAM PRO 
NÁVŠTĚVNÍKY VELETRHU
(brány Fora Karlín se otevřou v 10:30)

11:04 – 11:50
Zahájení veletrhu –  
Příběhy občanské společnosti
Chillout zóna
• Úvodní slovo: Jaroslav Dušek (český 

herec), Michal Roškaňuk (iniciátor 
projektu Adventor), Jakub Klepal 
(ředitel Nadace Forum 2000)

• Klavírní koncert: Denis Szalbot
• Zahájení vernisáže prodejní výstavy  

„Svět jinýma očima“
• Průvod výstavní plochou 

s Jaroslavem Duškem

12:00 – 12:50
Pointa příběhu –  
jak ji odvyprávět dárcům
Seminární místnosti
Přednáška ve spolupráci s Nadací 
Neziskovky.cz o práci s dárci, o životních 
osudech dvou mužů, Tomáše & Tomáše, 
kteří se oba rozhodli podpořit neziskový 
sektor.

13:00 – 13:50
Příběhy z on-line světa
Seminární místnosti
Diskuze ve spolupráci s Nadací 
Neziskovky.cz o využití youtuberingu 
a influencerů v marketingu neziskových 
organizací. Čestným hostem je 
internetový bavič Kazma.

14:00 – 14:50
Příběhy se šťastným koncem
Seminární místnosti
Přednáška o prolamování tabu ohledně 
lidského umírání ve spolupráci se třemi 
organizacemi: Nadačním fondem Avast 
(podpora paliativní péče a systémových 
změn), koalicí za Snadné dárcovství 
(kampaň Závěť pomáhá) a organizací 
Cesta domů (zlepšování péče o lidi na 
konci života).  
Ve spolupráci s Nadací Neziskovky.cz.

15:00 – 15:40
Česká televize neziskovkám
Chillout zóna
Přednáška o možnosti spolupráce 
neziskovek, nadačních fondů a nadací 
s Českou televizí a o trendech ve 
fundraisingu: manažerka charitativních 
aktivit České televize Jana Jurášová 
a redaktorka zpravodajství Vendula 
Horníková.

15:00 – 15:50
Bezpečnost při cestování 
nejen do krizových lokalit
Seminární místnosti
Přednáška ve spolupráci se Synergia 
Management Czech o možnostech, 
opatřeních a preventivních nástrojích 
před cestou i v průběhu cesty.

15:00 – 16:50
Příběhy informační války
Seminární místnosti
Přednáška v anglickém jazyce ve 
spolupráci s Mezinárodním visegrádským 
fondem a Velvyslanectvím USA v České 
republice na téma Nonprofits and 
the Information War in the Visegrad 
Countries and USA.

17:00 – 17:50
Role žákovské samosprávy na školách
Seminární místnosti
Přednáška ve spolupráci s Českou 
středoškolskou unií o tom, jak důležitou  
funkci může na škole zastávat žákovská  
samospráva a jak může zlepšovat  
chod školy.

Jak pomáhat klientům hledat práci
Seminární místnosti
Workshop pro pracovníky v sociálních 
službách ve spolupráci s organizací 
Fosa, o. p. s.

Pestrá školka štěňátek
Seminární místnosti
Příběhy dobrovolníků, kteří vychovávají 
štěňata pro budoucí výcvik asistenčních 
psů, představované formou prezentace 
ve spolupráci s organizací Pestrá 
společnost, o. p. s.

Dobrovolnické stáže Global Volunteer
Seminární místnosti
Přednáška ve spolupráci s organizací 
AIESEC Česká republika o zahraničních 
dobrovolnických stážích, které přispívají 
k řešení cílů udržitelného rozvoje.

Sociální podnikání bez 
grantů a dotací? Jde to!
Seminární místnosti
Přednáška o praktických zkušenostech 
s vedením sociálního podniku ve 
spolupráci s organizací Pohoda, o. p. s.

Mírový řetěz občanské společnosti
Výstavní plocha
Flashmob za mír ve světě ve spolupráci 
s organizací Heavenly Culture, World 
Peace, Restoration of Light, Česká 
republika.

Festival demokracie neformálně
Chillout zóna
Neformální setkání s partnery 
a organizacemi, kteří plánují zařadit své 
akce na program letošního Festivalu 
demokracie, doprovodného programu 
konference Forum 2000. Přijdťe se 
osobně seznámit s koordinátorkou 
projektu a dozvědět se více 
o možnostech spolupráce.

18:00 – 18:50
Zažij pocit vítězství i ty!
Chillout zóna
Florbal na elektrických vozících  
pro návštěvníky ve spolupráci 
se společností Lenox.

Pomozme dětem přemýšlet 
v souvislostech
Seminární místnosti
Prezentace nové vzdělávací metody  
pro děti.

Mezinárodní dobrovolnictví 
v ČR a zahraničí
Seminární místnosti
Přednáška pro teenagery, dospělé 
i lidi se znevýhodněním ve spolupráci 
s organizací INEX – Sdružení 
dobrovolných aktivit, z. s.

Příběhy aktivního seniorství
Seminární místnosti
Přednáška o zapojení starších lidí 
do aktivního dění organizovaná ve 
spolupráci s Centrem aktivního stárnutí 
a společností KEYNOTE.

Umím svoji bitvu vyhrát
Seminární místnosti
Dokument o organizaci, která se 
věnuje dospělým lidem s diagnózou 
dětská mozková obrna organizován ve 
spolupráci s organizací DMO Pobyty z. s.

Future of Media
Seminární místnosti
Přednáška v angličtině na téma  
„Jak bude v roce 2030 vypadat svět?“  
ve spolupráci s organizací Go Think 
Initiative.

19:00
Ukončení veletrhu

9:00 – 11:00 PROGRAM PRO 
VYSTAVUJÍCÍ NEZISKOVKY

9:00 – 9:50
Příběh v hlavní roli aneb 
Storytelling pro neziskovky
Seminární místnosti
Přednáška digitální agentury Zaraguza 
o storytellingu (držitelé Zlatého 
středníku za sociální sítě společnosti 
Škoda Auto).
Ve spolupráci s Nadací Neziskovky.cz.

10:00 – 10:50
Příběhy v praxi
Seminární místnosti
Přednáška o osvětové kampani 
k zaměstnávání osob po výkonu trestu 
ve spolupráci s Centrum Rubikon 
a o kampani „Oni je do plynu, my je do 
škol“ neziskové organizace Romea.
Ve spolupráci s Nadací Neziskovky.cz.
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Kultura, sport a volný čas

Českobratrská církev evangelická
Věnuje se práci s dětmi, mládeží a seniory. 
Letos prezentuje týdenní rodinné pobyty 
pro osoby se zdravotním postižením 
s účastí dobrovolných asistentů.

DAITÓ RYU 
sportovní bojová umění Pardubice, z. s.
Podporuje a propaguje tělovýchovné, sportovní 
činnosti dětí a mládeže v oblasti bojových 
umění a dalších doprovodných aktivit.

HERO CLAN
Tvoří databázi expertních dobrovolníků – 
klan hrdinů, kteří mají různé schopnosti 
a nebojí se je občas použít na pomoc 
neziskovým organizacím nebo projektům.

JCI Czech Republic, z. s.
Je neziskovou organizací mladých podnikatelů, 
manažerů a vedoucích pracovníků z celé České 
republiky, která je navzájem propojuje a síťuje.

LENOX z. s.
Nabízí osobám s handicapem možnost sportovat 
prostřednictvím florbalu na elektrických vozících 
(Powerchair hockey) – jediný kolektivní sport 
pro osoby s těžkým tělesným handicapem.

Městská knihovna v Praze
Knihovna je stále vnímána jako organizace, která 
se věnuje zejména půjčování knih. Knihy sice 
stále půjčují, ale kromě toho také nabízí k využití 
veřejný prostor. Pro jednotlivce i neziskovky.

Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97
Sdružení se zabývá pracovní a sociální rehabilitací 
lidí, kteří onemocněli schizofrenií. Pracuje zejména 
s mladými, krátkodobě nemocnými klienty, které 
podporuje v úsilí začlenit se do běžného života.

Open House Praha, z. ú.
Posiluje zájem veřejnosti o roli architektury 
a jejího vlivu na kvalitu života. Pořádá festival 
otevřených budov přístupných veřejnosti 
zdarma a zapojuje stovky dobrovolníků.

Společnost pro podporu lidí 
s mentálním postižením v ČR
Je organizační složkou celorepublikového spolku 
SPMP ČR z. s. a sdružuje lidi s handicapem, 
jejich rodiny a blízké, poskytovatele služeb 
a další odborníky. 
Její vizí je – SPOLEČNOST PRO VŠECHNY.

Sportujeme bez rozdílu handicapů
Organizuje a aktivně se účastní sportovních aktivit 
s cílem integrovat handicapované či zdravotně 
znevýhodněné osoby do společnosti. Úrazem 
život nekončí, jen začíná v nových podmínkách.

Světový romský festival KHAMORO
Slovo 21 realizuje projekty vzdělávací, kulturní, 
mediální a projekty týkající se zvyšování veřejné 
informovanosti. Nejznámějšími projekty jsou festival 
Khamoro, Rodina Odvedle, Vítejte v ČR a další.

Tmelník…místo pro mladé
Poskytuje mezinárodní studijní příležitosti 
ve formě neformálního a mezikulturního 
vzdělávání pro mladé lidi ve věku 15 – 25 let 
se zaměřením na začleňování mládeže.

Unijazz
Působí v oblasti kultury, volně navazuje na 
činnost Jazzové sekce od roku 1987. Sdružuje 
zájemce o hudbu nejrůznějších žánrů – film, 
literatura, divadlo a výtvarné umění.

Krizová a humanitární pomoc / Rozvojová spolupráce

ADRA, o. p. s.
ADRA je součástí mezinárodní sítě 
humanitárních a rozvojových organizací 
a pomáhá lidem v nouzi po celém světě. V České 
republice se věnuje rozvoji dobrovolnictví 
a globálnímu rozvojovému vzdělávání.

Arcidiecézní charita Praha
Poskytuje širokou paletu sociálních služeb 
v ČR. Od roku 1993 realizuje zahraniční 
rozvojovou spolupráci, program Adopce 
na dálku a další rozvojové projekty v Indii, 
Ugandě, Zambii, Kongu, Bělorusku.

CARE Česká republika
Pomáhá zejména ženám a dětem 
zasaženým přírodními katastrofami, 
válkami a extrémní chudobou. Jedná se 
o jednu z nejvýznamnějších mezinárodních 
humanitárních a rozvojových organizací.

Centrum Dialog, o. p. s.
Věnuje se hlavně vzdělávacím a rozvojovým 
aktivitám v Keni a Guineji. Jedním z hlavních 
programů je Adopce afrických dětí – projekt 
pomoci na dálku „Pošli špunta do školy.“

Český červený kříž
Zabývá se humanitární, krizovu, vzdělávací 
a volnočasovou činností. Pracuje 
s dobrovolníky všech věkových kategorií.

Člověk v tísni, o. p. s.
Usiluje o otevřenou, informovanou 
a angažovanou společnost, zodpovědnou 
k problémům doma i za hranicemi naší země.

Charita Česká republika
Je největším nestátním poskytovatelem 
sociálních a zdravotních služeb v České 
republice. Pomáhá ve 30 zemích světa formou 
humanitární pomoci i rozvojové spolupráce.

Konto Bariéry, Senzační Senioři (SenSen)
Je stěžejním projektem Nadace Charty 77, 
je první a dosud jedinou kontinuální sbírkou. 
Díky desetitisícům dárců rozdělilo za 25 let 
stovky miliónů korun a podpořilo tisíce 
projektů na pomoc handicapovaným.

Lékaři bez hranic
Je mezinárodní humanitární organizace, 
která poskytuje odbornou zdravotnickou 
pomoc lidem v ohrožení a v případě krizí.

MOST ProTibet, o. p. s.
Usiluje o podporu vzdělanosti a zlepšování 
životních podmínek tibetských dětí, 
tibetských seniorů, buddhistických 
mnichů, mnišek a nomádů v Himálaji.

SIRIRI, o. p. s.
Pomáhá už 11 let ve Středoafrické 
republice. Podporuje projekty v oblasti 
vzdělávání, zdravotnictví a zemědělství.
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Sociální služby a zdraví

A DOMA z. s.
Zabývá se osobní asistencí hlavně u seniorů v jejich 
domácnostech. Realizuje i komunitní centrum 
nejen pro seniory zaměřené na volnočasové 
aktivity a naplnění jejich individuálních potřeb.

A.N.O. – Asociace nestátních organizací
Je střešní organizací sdružující adiktologické 
a sociální služby pro osoby ohrožené 
závislostním chováním. Jedná se o nestátní, 
neziskovou, profesní a odbornou organizaci.

Adventor, o. s.
Podporuje děti i dospělé na spektru autismu 
a okolí. Nabízí terapie, poradenství pro klienty 
i odborníky, pomoc při studiu i v práci, osvětové 
a informační činnosti a komunitní aktivity.

Aliance žen s rakovinou prsu, o. p. s.
Je informačním a edukačním centrem pro veřejnost 
a pacientské organizace, poskytuje metodickou 
pomoc a koordinuje projekty ve prospěch 
prevence a léčby nádorového onemocnění prsu.

ALSA, z. s.
Sdružuje pacienty a profesionály se 
zájmem o ALS. Cílem je pomoc pacientům, 
sdružovat odborníky a informovat. Zaměřuje 
se na unikátní potřeby nemocných.

AMELIE, z. s.
Poskytuje psychosociální pomoc pro onkologicky 
nemocné a jejich blízké a osvětu v této oblasti. 
Realizuje Dobrovolnický program na onkologických 
klinikách, Tulipánový měsíc a Tématické měsíce.

Asistence, o. p. s.
Podporuje osoby s tělesným a kombinovaným 
postižením v aktivním životě dle 
jejich představ. Nabízí službu osobní 
asistence a sociální rehabilitace.

Asociace pracovníků v rané péči, z. s.
Je celostátní profesní organizace sdružující 
poskytovatele rané péče. Členy APRP 
jsou organizace hlásící se k dohodnuté 
kvalitě poskytované služby.

Becalel.cz
Zaměstnává lidi se znevýhodněním a věnuje 
se knihařské, kartonážní a vitrážové činnosti. 
Ve svém sídle Na Bojišti 16 na Praze 2 
chce propojovat místní komunitu.

Centrum integrace dětí a mládeže, z. s.
Integruje děti a mládež se zdrav.postižením, soc.
ohrožením a pracuje s jejich rodinami. Zajišťuje 
odborné poradenství, ozdravné pobyty, hlídání dětí, 
praxi studentů a komunitní práci s dobrovolníky.

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o. p. s.
Nabízí komplex vzájemně navazujících služeb pro 
rodiny s dětmi se sluchovým postižením z celé 
České republiky – sociální služby, informační 
a vzdělávací služby a kulturně-osvětové aktivity.

Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé 
pro Prahu a Středočeský kraj, o. p. s.
Poskytuje sociální služby osobám 
se sluchovým postižením.

Centrum sociálních služeb Praha
Zastřešuje různá odborná pracoviště 
poskytující převážně sociální služby 
osobám v tíživých životních situacích.

Centrum Terapie Autismu
Poskytuje od roku 2012 terapeutickou 
péči dětem s autismem a jejich rodinám, 
a to jak prostřednictvím individuální 
práce, tak v rámci terapeutických skupin, 
avšak vždy s přesahem do rodiny.

Česká asociace paraplegiků – CZEPA, z. s.
Poskytuje pomoc a služby lidem ochrnutým 
po poškození míchy a jejich blízkým. Nabízí 
mj. odborné poradenské služby, podporu 
v oblasti bydlení, mobility a práce.

Česká asociace pro vzácná onemocnění z. s.
Sdružuje organizace pacientů se vzácnými 
onemocněními i jednotlivé pacienty. 
Zastupuje jejich zájmy a posiluje povědomí 
o této specifické problematice.

Česká unie neslyšících, z. ú.
Chrání a prosazuje práva, zájmy a potřeby 
osob se sluchovým postižením.

Lidská práva a podpora demokracie

ASML/Syria
Vyvíjí inovativní mediální řešení humanitárních 
a sociálních důsledků syrského konfliktu. Vytváří 
základy pro pluralitní a demokratickou společnost.

Centrum demokratického vzdělávání
Nabízí pestrou nabídku aktivit zaměřených 
na občanské vzdělávání a odpovědné 
zapojování dospívajících dětí a cizinců 
do společnosti. Vytváří otevřený prostor 
pro vzájemné setkávání a poznávání.

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.

Heavenly Culture, World Peace, 
Restoration of Light, Česká republika
Usiluje o dosažení světového míru ve spolupráci 
se šesti sektory: hlavy států a představitelé vlád, 
ženy, mládež, náboženští představitelé, média.

HESTIA - Centrum pro dobrovolnictví, z. ú.
Posláním HESTIA - Centra pro dobrovolnictví  
je šířit myšlenku dlouhodobé dobrovolnické  
aktivity jednotlivců.

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

Nadace Via
Podporuje aktivní lidi v Česku, kteří mění 
své okolí k lepšímu. Jejími tématy jsou rozvoj 
komunitního života a rozvoj filantropie v Česku.

Informační centrum OSN v Praze
Spolupracuje při řešení mezinárodních 
ekonomických, sociálních, kulturních 
a humanitárních otázek a podpoře 
základních lidských práv a svobod.

PRAHA SOBĚ
Petiční stánek na podporu občanské 
kandidátky PRAHA SOBĚ v komunálních 
volbách na Magistrát hl. m. Prahy 2018.

proFem – centrum pro oběti domácího 
a sexuálního násilí, o. p. s.
Poskytuje poradenství a formy přímé podpory 
osobám ohroženým domácím, sexuálním násilím 
či jinou formou násilí. Provádí prevenci v oblasti 
násilí nejen na ženách a lobuje za jejich práva.

Promo-LEX Association
Pomáhá posilovat demokracii v Moldavské 
republice. Podporuje a brání lidská práva 
sledováním demokratických procesů 
a posilováním občanské společnosti.

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
Pomáhá lidem, kteří se pro svůj nepříznivý 
zdravotní a sociální stav těžko včleňují do 
společnosti a nemohou se bez pomoci 
druhých sami o sebe postarat.
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Kaleidoskop – centrum terapie a vzdělávání, z. ú.
Pomáhá lidem s poruchou osobnosti lépe 
porozumět sobě samým, objevit možnosti 
rozvoje, naučit se zvládat krize a fungovat 
v nárocích každodenního života.

Klub pacientů mnohočetný myelom, z. s.
Nabízí podporu všem lidem v ČR, kterým 
do života vstoupil mnohočetný myelom 
(hematoonkologické onemocnění). Poskytuje 
vzdělávací činnost a poradenský servis.

Lékořice, z. s.
Působí na základě dobrovolnických programů ve 
4 pražských nemocnicích. Posláním organizace je 
zlepšovat prostředí a atmosféru v nemocnicích.

Letní dům
Nabízí sociálně-terapeutickou pomoc dětem 
v ústavní péči. Služby Letního domu jsou komplexní 
podporou nejen těchto dětí, ale poskytují také 
pomoc ohroženým a pěstounským rodinám.

Liga proti rakovině Praha z. s.
Usiluje o snížení úmrtnosti na onkologické 
onemocnění v ČR. Hlavním programem je 
informování veřejnosti o prevenci, snaha 
o zlepšení kvality života onkologicky nemocných 
a podpora onkologického výzkumu.

Linka bezpečí
Je celostátní krizová linka pro děti a studenty. 
Pomáhá s řešením náročných životních situací 
i každodenních starostí. Rodičovská linka nabízí 
pomoc dospělým, kteří jednají v zájmu dítěte.

Magdaléna, o. p. s.
Zabývá se prevencí a léčbou závislostí. Zaměřuje 
se na prevenci rizikového chování dětí a mládeže, 
snižování rizik spojených s užíváním drog, léčbu 
závislostí, následnou péči a vzdělávání.

Mamma HELP z. s.
Sdružuje ženy s diagnózou rakoviny prsu a jejich 
blízké, lékaře, sestry a sympatizanty. Provozuje 
síť Mamma HELP center v 8 městech ČR.

Modrá beruška
Podporuje děti s poruchou autistického 
spektra a rodiče – osoby pečující 
v Brně a Jihomoravském kraji.

MYGRA-CZ
Je nezávislý spolek pacientů s dg myasthenia 
gravis, rodinných příslušníků a lékařů. Cílem 
spolku je zlepšování životních podmínek 
lidí s MG a šíření povědomosti o MG.

Nadace Krása pomoci
Usiluje o kontinuální a systematické řešení 
problematické situace seniorů v České 
republice a zlepšení kvality jejich života.

Nadační fond Pečovatel
Pomáhá zdravotně znevýhodněným lidem 
a seniorům zaplatit osobní asistenční péči.

Národní ústav pro autismus, z. ú. (NAUTIS)
Pomáhá lidem s poruchou autistického spektra 
a osobám pečujícím již 14 let. Poskytuje komplexní 
péči a spoluvytváří podmínky pro všestrannou 
podporu osob s autismem a jejich rodin.

Neposeda, z. ú.
Věří, že všichni lidé mohou být šťastní a žít 
svůj život naplno. Zaměřuje se na podporu 
lidí, kteří své cesty ke štěstí hledají.

Nevypusť duši
Se snaží o zlepšení informovanosti Česka v oblasti 
duševního zdraví. Tento projekt šíří fakta, 
boří mýty, vzdělává, a přispívá tak k prevenci 
i destigmatizaci duševních onemocnění.

Občanské sdružení D.R.A.K.z. s.
Je registrovaným poskytovatelem sociálních 
služeb, zaměstnavatelem osob se zdravotní 
postižením, aktivním účastníkem místní, národní 
a mezinárodní spolupráce v dané oblasti.

Organizace pro pomoc uprchlíkům
Je nevládní a nezisková organizace, která 
bezplatně poskytuje právní a sociální 
poradenství cizincům v ČR.

Palata – Domov pro zrakově postižené
Poskytuje komplexní službu lidem se zrakovým 
postižením. Jedná se o pobytovou službu dle 
zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.

PARENT PROJECT, z. s.
Je pacientská organizace založená rodiči, 
jejichž děti se narodily se svalovou dystrofií 
Duchenne/Becker. Hlavním cílem je zlepšování 
kvality života osob žijících s DMD/BMD.

DEBRA ČR, z. ú.
Podporuje lidi se vzácným puchýřovitým 
onemocněním Epidermolysis bullosa (EB), 
v Česku známým jako nemoc motýlích 
křídel, a jejich rodiny. Pomáhá jim prožít 
co nejvíce a trpět přitom co nejméně.

Diakonie Církve bratrské, Středisko Černý Most
Poskytuje služby chráněného bydlení, osobní 
asistence a centra denních služeb dospělým lidem 
s tělesným a kombinovaným postižením v Praze.

Diakonie ČCE
Poskytuje služby lidem, kteří kvůli nemoci, 
zdravotnímu postižení či nepříznivým 
životním okolnostem potřebují podporu 
či následnou péči. Jedná se zejména 
o podporu ve zkvalitňování jejich života.

Domov Sue Ryder, z. ú.
Organizuje pomoc pro seniory a jejich 
rodiny. Dokáže poradit a pomoci ve chvílích, 
kdy stáří začíná přinášet starosti. Stáří se 
nás týká dřív, než sami zestárneme.

Dům tří přání, z. ú.
Je nestátní nezisková org. poskytující 
všestrannou pomoc dětem a jejich rodinám 
v nouzi (formou pobytu, ambulantních 
konzultací, terénní práce) s cílem umožnit jim 
bezpečný vývoj v jejich původní rodině.

EDA cz
Pomáhá rodinám dětí se specifickými 
potřebami zvládat složité životní situace.

ERGO Aktiv, o. p. s.
Soustředí se na komplexní a intenzivní 
neurorehabilitaci osob se získaným poškozením 
mozku. Cílem je začlenění těchto osob 
zpět do běžného aktivního života.

Farní charita Praha 1 – Nové Město
Věnuje se pomoci ženám bez domova. 
Poskytuje jim služby terénního programu, 
nízkoprahového centra určeného výhradně pro 
ženy a nově také kulturně komunitního centra.

Fokus Praha, z. ú.
Pomáhá lidem se zkušeností s duševním 
onemocněním vést normální život. Nabízí 
jim širokou paletu sociálních i zdravotních 
služeb v Praze a na Mělnicku.

FOKUS Vysočina, z. ú.
Podporuje lidi s duševním onemocněním 
v jejich samostatnosti a sebedůvěře, aby 
mohli vést plnohodnotný život. Ústav 
pomáhá klientům především na Vysočině.

Fosa, o. p. s.
Společnost pomáhá dospělým lidem s postižením 
a seniorům zapojit se do společnosti. 
Pomáhá s hledáním práce, nácvikem běžných 
dovedností a obstaráváním každodenních 
úkonů. Nabízí také vzdělávací kurzy.

Hnutí za aktivní mateřství
Prosazuje normální porod a přátelskou porodní 
péči pro matku a dítě, v souladu s nejnovějšími 
vědeckými poznatky. Vzniklo v roce 1999 jako 
platforma pro iniciování změn českého porodnictví.

Chráněné dílny pod jednou 
střechou – VedleSebe.cz
Nabízí kvalitní výrobky chráněných dílen pod 
jednou střechou. Dílnám šetří síly a zákazník 
má velký výběr na jednom místě. Firmy mohou 
uplatnit na všechny produkty tzv. náhradní plnění.

IFMSA CZ
Je česká pobočka Mezinárodní federace asociací 
studentů medicíny. Zaměřuje se na lékařské 
vzdělávání, veřejné zdraví, lidská práva a mír, 
reprodukční zdraví a zahraniční stáže pro studenty.

Integrační centrum Praha, o. p. s.
Bezplatně pomáhá cizincům ze zemí mimo 
EU v integraci do české společnosti zejména 
prostřednictvím právního a sociálního poradenství, 
kurzů češtiny a služeb interkulturních pracovníků.

iPoradna
Přispívá k sociálnímu začleňování, zaměstnávání 
a vzdělávání osob v nepříznivé sociální situaci. 
Poskytuje tři sociální služby – odborné soc. 
poradenství, soc. rehabilitaci a linku důvěry.
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Společnost pro pomoc při 
Huntingtonově chorobě, z. s.
Poskytuje pomoc a podporu osobám 
a rodinám se zatížením Huntingtonovou 
chorobou a zlepšuje informovanost o chorobě 
a péči u laické i odborné veřejnosti.

Společnost pro ranou péči, z.s.
Společnost poskytuje odbornou pomoc 
a poradenství rodinám, které pečují 
o dítě s postižením nebo ohroženým 
vývojem od narození do 7 let. 

Spolek SFinga
Podporuje lidi se sociální fobií. Pořádá pravidelnou 
svépomocnou skupinu, sebezkušenostní pobyty, 
besedy a přednášky o sociální fobii a další aktivity.

Středisko náhradní rodinné péče, spolek
Věnuje se 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 tělesně postižených v České republice z. s.
Je organizace s celostátní působností, jejímž 
cílem je všestranná podpora osob s tělesným 
postižením. Spolek poskytuje různorodé služby, 
např. poradenství a půjčování pomůcek.

Tamtamy, o. p. s.
Je tu pro lidi se zdravotním postižením 
a pomáhá jim se opět zařadit do života.

Terapeutické centrum Modré dveře
Je nestátní nezisková organizace, která se 
zabývá zkvalitňováním života lidí, kteří pořebují 
podporu a pomoc v různých životních situacích.

Tyfloservis, o. p. s.
Nabízí zdarma podporu, informace a nácvik 
dovedností pro zvýšení samostatnosti lidí, kteří 
jsou nevidomí a slabozrací starší 15 let. Vybírá a učí 
obsluhovat speciální kompenzační pomůcky.

Unie otců – otcové za práva dětí – 
Fathers for the rights of children
Povzbuzuje otce k zodpovědnému rodičovství – 
otcovství i při rozchodech rodičů. Spojuje 
a zastupuje otce bez rozdílu vzdělání, národnosti, 
věku, politického či náboženského přesvědčení.

Unie porodních asistentek
Je profesní organizace porodních asistentek. 
Podílí se na rozvoji oboru a přispívá ke zkvalitnění 
péče v těhotenství. Poskytuje odbornou 
podporu a poradenský servis rodičům.

Unie ROSKA – česká MS společnost, z. s.
Podporuje pacienty s roztroušenou sklerózou. 
Hlavní činností je zajišťování aktivit pro pacienty, 
a to cvičení, plavání, rekondiční pobyty, 
sportovní a kulturní akce, konference.

Velký třes/k
Sdružuje pacienty s dystoniemi – jsou to 
onemocnění, která se projevují stáčením, 
abnormálním postavením nebo třesem a záškuby 
různých částí těla. Jejich činností je i osvěta.

Willík – spolek pro Williamsův syndrom
Vznikl v roce 2006 jako rodičovská organizace 
v současné době sdružující 65 rodin. Williamsův 
syndrom je vzácné genetické onemocnění – 
ročně se s ním v České republice narodí 5 dětí.

yourchance, o. p. s.
Je komplexní integrační projekt pro 
mladé lidi opouštějící dětské domovy. 
Má celorepublikovou působnost.

Život 90, z. ú.
Provozuje linku důvěry pro seniory a jejich blízké, 
tísňovou péči s SOS tlačítkem a komunitní dům 
s bezplatnými poradnami, kurzy, odlehčovacími 
pobyty, divadlem a dalšími službami.

PATRON dětí
Pomáhá zdravotně a sociálně znevýhodněným 
dětem a jejich rodinám v celé ČR. Prostřednictvím 
online sbírek vybírá od drobných dárců 
peníze na konkrétní potřeby dětí.

Pestrá, o. p. s.
Cvičí asistenční a vodicí psy pro lidi s postižením 
bez použití kotců. Klientům poskytuje 
prostřednictvím sociální služby komplexní 
servis po celý život psího pomocníka.

Pohoda – společnost pro normální 
život lidí s postižením, o. p. s.
Poskytuje sociální služby dospělým lidem 
s mentálním postižením. Zajišťuje denní stacionář, 
chráněné bydlení, asistenci, vzdělávání a kavárnu 
Bílá vrána, jež zaměstnává lidi s postižením.

Polovina nebe, o. p. s.
Pomáhá začlenit zdravotně postižené osoby do 
společnosti rozvíjením jejich dovedností za využití 
nejmodernějších IT technologií. Také pomáhá 
zdravotně postiženým a seniorům přímou péčí.

Poradna Národní rada osob se 
zdravotním postižením ČR
Je spolkem s celostátní působností, který 
zastupuje zájmy OZP a seniorů a přispívá 
tak k integraci OZP a seniorů do společnosti 
a důsledně obhajuje jejich lidská práva.

Poradna pro integraci
Pomáhá cizincům začlenit se do běžného života 
v české společnosti, najít si bydlení, práci nebo 
školu; tedy žít v České republice spokojený život.

Poradna pro občanství/Občanská 
a lidská práva, z. s.
Zaměřuje se na legislativní praxi přijímání 
nových zákonů zasahujících do oblasti 
občanských a lidských práv a poskytuje 
4 registrované sociální služby.

Právě teď!, o. p. s.
Věnuje se aktivizaci a vzdělávání seniorů 
a mezigeneračním aktivitám. Provozuje seniorské 
komunitní centrum, realizuje akce a kurzy. 
Klade důraz na orientaci v měnícím se světě.

Pražská organizace vozíčkářů
Usiluje o vytvoření sociálně příznivého prostředí, 
ve kterém bude moci každý člověk s postižením 
svobodně rozhodovat o svém životě a o způsobu 
zajištění svých základních životních potřeb.

REMEDIUM Praha, o. p. s.
Posiluje samostatnost a zodpovědnost jednotlivců 
i organizací tím, že vzdělává pomáhající 
profese, poskytuje občanské poradenství 
a organizuje aktivizační programy pro seniory.

Revma Liga ČR z. s.
Je spolek lidí s revmatismem, rodinných 
příslušníků, pacientů, přátel, lékařů a zdravotníků. 
Prostřednictvím jejích činnosti zvyšuje 
povědomí o revmatických chorobách.

Sjednocená organizace nevidomých 
a slabozrakých České republiky, z. s.
Zabývá se sociální prací mezi zrakově postiženými 
občany, poradenstvím o možnostech kompenzace 
zrakového postižení, pomoci při výběru pomůcek, 
sociálně právním poradenstvím a dalším.

SOS dětské vesničky, z. s.
Poskytuje komplexní služby zahrnující prevenci 
odebírání dětí z rodin formou terénní sociální 
práce, okamžitou pomoc dětem v akutní nouzi 
a rozsáhlou podporu pěstounských rodin.

Speciálně pedagogické centrum EDA
Podporujeme děti, žáky a studenty 
se zrakovým a kombinovaným postižením, 
jejich učitele, další pedagogické i odborné 
pracovníky, spolužáky a rodiče.

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, organizuje kulturní a sportovní akce.

Společnost E
Podporuje děti, dospělé s epilepsií a jejich 
blízké v rámci celé České republiky již 26 let. 
Prvořadým posláním je aktivní snaha o zlepšení 
společenského postavení lidí s epilepsií.
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Dům zahraniční spolupráce
Je příspěvkovou organizací, zřízenou MŠMT 
ČR. Plní úkoly, které plynou ze zajišťování 
školských, vzdělávacích a dalších styků se 
zahraničím podle pokynů ministerstva.

Erasmus Student Network Czech Republic
Je nezisková dobrovolnická organizace, 
která se v České republice stará o přijíždějící 
zahraniční studenty a je zaměřena na 
neformální vzdělávání svých členů.

Global Arena Research Institute
Spojuje nejmodernější výpočetní technologii 
a společenské vědy, aby s pomocí mapování 
světových toků lépe pochopila globální výzvy.

Go Think Initiative
Analyzuje vliv médií na politiku a společnost. 
Zabýva se mediální gramotností společnosti 
a využití médií k vyobrazení informací. 
Zkoumá otázku: jak moc jsme digitálně 
gramotní a co jsou dnešní média?

Hearth.net
Je prostor pro darování a sdílení, pro posun 
od konzumu a egoismu k štědrosti a laskavosti, 
k přirozené spolupráci pro posílení mezilidských 
vztahů formou nezištné pomoci jeden druhému.

INEX – Sdružení dobrovolných aktivit
Působí v oblasti mezinárodního 
dobrovolnictví a mezikulturního vzdělávání. 
Skrze dobrovolnické projekty, vzdělávací 
programy a kampaně podporuje rozvoj 
tolerantní a odpovědné společnosti.

Lepší senior
Působí v oblasti vzdělávání seniorů a o ně 
pečujících osob. Srozumitelnou formou seznamuje 
s vědeckými poznatky z oblasti pozitivní 
psychologie a svými aktivitami sbližuje generace.

META, o. p. s. – Společnost pro 
příležitosti mladých migrantů
Podporuje cizince v rovném přístupu ke 
vzdělávání již od roku 2004. Zároveň nabízí 
podporu pedagogům a školám, které se 
potýkají se specifickými potřebami žáků 
s odlišným mateřským jazykem.

Mezi námi, o. p. s.
Organizuje a podporuje mezigenerační aktivity 
seniorů a dětí ve formě různých pravidelných 
společných činností. Cílem je zlepšení kvality 
života a vzájemné obohacování všech generací.

Nová škola, o. p. s.
Podporuje inkluzivní vzdělávání jazykově, sociálně 
či kulturně znevýhodněných dětí od roku 1996. 
Pomáhá také rozvoji pedagogických asistentů 
a dětského čtenářství, nabízí akreditované kurzy.

O.S. Smíšek
Má 4 integrační školky pro sociálně 
znevyhodněné děti, 3 mikrojesle a sociálně 
právní ochranu dětí. Snaží se o integraci 
celých rodin do funkční společnosti.

Online Encyklopedie migrace
Zpracovává hesla týkající se migrace, jejích 
příčin, dopadů a kontextu. Tato hesla jsou 
vytvářena odborníky, akademiky na dané 
téma a zasazena do online mapy.

OSE Czech Republic, z. s.
Představuje kulturně komunitní centrum 
H40 – prostor pro všechny generace. Své 
místo zde má jak vzdělávání a komunitní život, 
tak i kreativní nápady a nové technologie.

Otevřeno, z. s.
Je iniciativa studentů pedagogických fakult, 
kteří usilují o zvýšení kvality učitelských oborů 
a podněcování diskuze vedoucí ke změnám. Pořádá 
přednášky a workshopy pro budoucí učitele.

Prázdninová škola Lipnice, z. s.
Je moderním spolkem usilujícím o všestranný 
rozvoj osobnosti člověka, především 
pomocí principů zážitkové pedagogiky.

REVOLUTION TRAIN – protidrogový vlak
Je unikátní projekt protidrogové prevence 
založený na smyslovém prožitku a interaktivitě.

SANEK Ponte, z. s.
Poskytuje užitečnou formou pomoc a podporu při 
zavádění moderního managementu do neziskového 
sektoru dle nejnovějších trendů a zkušeností.
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AFS Mezikulturní programy, o. p. s.
Je celosvětová nevládní nezisková dobrovolnická 
organizace, která zprostředkovává zahraniční 
studijní pobyty středoškolským studentům a nabízí 
příležitost v oblasti mezikulturního vzdělávání.

AICM ČR – Asociace pro podporu rozvoje 
Informačních center pro mládež v ČR, z. s.
Byla založená zřizovateli informačních center pro 
mládež v ČR. Podporuje a hájí zájmy svých členů, 
potřeby a práva dětí a mládeže, jejich organizaci 
v oblasti informací a poradenství pro mládež.

AIESEC Česká republika
Je největší studenty řízená organizace na světě, 
která vznikla v roce 1948. Členy jsou mladí 
lidé ve více jak 120 zemích světa. V ČR oslavil 
AIESEC vloni 50 let od svého založení.

Akademie sociálního umění Tabor
Zaměřuje se na rozvíjení znalostí a dovedností 
v oblasti léčebné pedagogiky a sociálně umělecké 
terapie (dramaterapie, muzikoterapie, arteterapie).

Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR
Je nejvýznamnější profesní asociace rozvíjející 
sektor vzdělávání dospělých od r. 1990. Sdružuje 
instituce, pečuje o rozvoj oboru. Zasazuje se 
o kvalitu a podmínky celoživotního vzdělávání.

Asociace veřejně prospěšných 
organizací ČR, z. s.
Přispívá k vytváření spolehlivého a transparentního 
neziskového sektoru. Vzdělává, radí a informuje. 
Sdružuje veřejně prospěšné organizace a hájí 
jejich zájmy. Spravuje značku spolehlivosti.

Bahá_í společenství
Působí mezinárodně v oblasti výchovy k jednotě 
lidstva, rovnoprávnosti mužů a žen, odstranění 
všech forem předsudků a usiluje o neustále 
se rozvíjející, trvale udržitelnou civilizaci.

Bakala Foundation
Pomáhá nadaným studentům při studiu 
na zahraničních univerzitách. Zároveň 
studentům pomáhá i dalšími programy 
a projekty, jako jsou Achillova data, Journey, 
Kaplicky Intership a Student Hub.

Brontosauři v Himálajích
Organizace si klade za cíl umožnit dětem z Malého 
Tibetu získat kvalitní vzdělání, vazbu k tradičním 
kulturním hodnotám a ekologii tím, že podporuje 
komplexní rozvojový plán školy v Mulbekhu.

CIEE Prague
Funguje v Praze ve spolupráci s Univerzitou 
Karlovou od roku 1992. Studenti amerických 
vysokých škol a univerzit mohou skrze 
CIEE studovat 1 – 2 semestry v Praze.

CRM pro neziskovky
Nabízí zavedení informačního systému pro 
fundraising a projektové řízení v Salesforce 
CRM, který umožňuje správu kontaktů, darů, 
kampaní, kontaktní historie, propojení s email.
účtem, hromadné emaily a export dat.

Česká odborná společnost pro 
inkluzivní vzdělávání (ČOSIV)
Podporuje rozvoj inkluzivního vzdělávání v českém 
vzdělávacím systému. Sdružuje všechny důležité 
aktéry, kteří věří, že společné vzdělávání je 
cestou k soudržné a prosperující společnosti.

Česká středoškolská unie
Je nezávislým spolkem hájícím 
a prosazujícím zájmy a práva středoškoláků 
na celostátní úrovni, inovativní výuku, 
a demokratické principy vedení školy.

Česko-německé fórum mládeže
Přispívá k prohloubení česko-německé 
spolupráce. Je tvořeno třiceti Čechy a Němci ve 
věku 16 až 26 let, kteří se společně pravidelně 
setkávají, diskutují a vytvářejí vlastní projekty.

Český svaz chovatelů, z. s., ZO Mikulášovice
Sdružuje chovatele zvířat, především děti 
a mládež, jimž umožňuje účast na výstavách, 
vědomostních soutěžích a jedinečných 
mezinárodních táborech se zvířaty.

Duha Trochujinak
Vychází z principů zážitkové pedagogiky a nabízí 
různé volnočasové aktivity. Jedním z projektů 
Duhy je mezinárodní program Trochujinak, v rámci 
kterého jsou vysíláni a přijímáni dobrovolníci..
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Arnika, z. s.
Spojuje lidi usilující o lepší životní prostředí. Svoji 
činnost opírá o tři pilíře, a to zapojení veřejnosti, 
odborné argumenty a komunikaci s médii.

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

ČSOP „Natura, quo vadis?“
Dlouhodobě se věnuje environmentální výchově 
a osvětě a ochraně přírody zejména na území 
domovské Prahy 10. Tamtéž je iniciátorem 
sousedské dobrovolné iniciativy „Naše Malešice“.

Devět životů, o. p. s.
Snaží se o snížení počtu volně žijících koček 
na únosnou míru díky kastračnímu programu 
a hledá nové domovy pro opuštěné kočky.

Ekodomov
Posláním je vzdělávání a výchova k odpovědnému 
zacházení s půdou a s vodními zdroji, 
k uvážlivému užívání energie a surovin. Od roku 
2004 poskytuje služby na celém území ČR.

Greenpeace Česká republika
(Vystavuje formou propagačních materiálů)
Je nezávislá mezinárodní ekologická organizace 
působící ve více než 40 zemích světa. Cílem 
je chránit životní prostředí a nenásilnými 
prostředky upozorňovat na jeho poškozování.

Hnutí DUHA
Prosazuje zdravé prostředí pro život, 
pestrou přírodu a chytrou ekonomiku. 
Dokáže rozhýbat politiky a úřady, jedná 
s firmami a pomáhá domácnostem.

OBRAZ
Je organizace založená za účelem 
aktivní a efektivní ochrany zvířat.

Ochrana velkých šelem
Se již 18 let se zabývá osvětovou kampaní v oblasti 
velkých šelem. Provozuje web Šelmy.cz, aktivně 
se věnuje terénnímu monitoringu a vzdělávání 
široké veřejnosti v problematice velkých šelem.

Permakultura (CS), z. s.
Propaguje a šíří permakulturu – systém 
navrhování udržitelných sídel, pozemků, 
zahrad a lidských komunit.

Pražské matky, z. s.
Se věnuje pěší dopravě, zlepšování 
podmínek pro chodce a kvality veřejného 
prostoru. Podporuje aktivní účast občanů, 
snaží se o prosazování systémových změn 
a ochranu dětí na cestách do školy.

Sedmá generace
Přináší aktuální témata ze společnosti 
i environmentální oblasti. Propojuje obě tyto 
sféry a zasazuje informace do širších souvislostí.

Svoboda zvířat
Je celostátní nezisková organizace pro ochranu 
práv zvířat. Vychází z myšlenky, že každý život 
má svou vlastní neopakovatelnou hodnotu.

Zvonečník, z. s.
(Vystavuje formou propagačních materiálů)
Pořádá různé debaty a výpravy, věnuje se osvětě 
a vzdělávání, prosazuje ekologická řešení a inovace. 
Nabízí široké spektrum tématických programů 
pro životní prostředí a udržitelný rozvoj.

SozialMarie – Prize for social innovation
Je mezinárodní cena za výjimečné sociální 
inovace. Finanční odměna v celkové výši 
54 000 € a zviditelnění projektů, které 
reagují na aktuální společenské výzvy.

Spolek Podnikavé ženy z Pardubického kraje
Podporuje mladé ženy na mateřské dovolené, 
studentky, ženy ve středním věku, seniory, 
handicapované. Platforma pro nejen začínající 
ale i pro dlouhodobě podnikající ženy.

Spolek Političtí vězni.cz
Zaměřuje se na sběr životních příběhů 
bývalých politických vězňů a vězeňkyň, 
organizaci vzdělávacích akcí a mapování 
„míst paměti“ komunistického vězeňství, jako 
jsou pracovní tábory na Jáchymovsku.

Svobodná škola Praha, z. ú.
Je nezávislé vzdělávací centrum pro děti a mladé 
lidi ve věku 4–17 let. Věří, že děti dokáží nést 
odpovědnost za svá rozhodnutí, řídit svůj vlastní 
proces učení a rozhodovat o dění v celé škole.

Škola 21
Smyslem Školy 21 je komplexní objevení 
a prožití svého vnitřního nastavení, aby naše 
kroky ve vnějším světě odpovídali tomu, 
co si opravdu přejeme žít. Kontinuálně 
pracuje s tělem, emocemi a myslí.

Škola pro demokracii
Vzdělává školy v tom, jak rozvíjet odpovědnost 
dětí. Zakládá ve školách žákovské parlamenty, 
vzdělává učitele, kteří je koordinují, 
a vybavuje děti občanskými dovednostmi.

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

Tosara, z. s.
Poskytuje už přes 10 let vzdělávací a volnočasové 
programy dětem, mladým lidem a rodinám 
ze sociálně znevýhodněného prostředí.

W-CARP (World Collegiate Association 
for Research of the Principle)
Je mezinárodní studentská organizace, která 
chce svou činností inspirovat mladé lidi, aby 
rozvíjeli svůj charakter a potenciál skrze studium 
a praktikování univerzálních principů.

Wikimedia Česká republika
Se zabývá podporou Wikipedie a externích 
subjektů. Podporuje vzdělání seniorů a studentů 
a jejich práci na Wikipedii. Sleduje také 
otevřená data a práci s nimi na Wikidatech.

Youth Time
Je mezinárodně orientovaná nezisková, nepolitická 
organizace. Její tým společně pracuje na 
přípravě, realizaci a synchronizaci projektů, které 
usilují o lepší budoucnost v různých sférách.
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FESTIVAL DEMOKRACIE
5.–11. října 2018
Doprovodný program 22. konference Forum 2000

Připojte 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

Připravit můžete debatu, workshop, projekci, koncert, divadelní představení, atp.

Více informací najdete na našich webových stránkách.

Uzávěrka přihlášek akcí je 30. května 2018.

Festival demokracie – Mluvme spolu!
#fedem

www.forum2000.cz/fedem

AKTIVITY NADACE FORUM 2000

Konference Forum 2000
Konference Forum 2000 je stálou globální 
platformou pro diskuzi týkající se perspektiv 
a výzev pro demokracii, ochrany 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, Andreje Kisky a mnoha dalších.

Koalice pro demokratickou obnovu
Koalice pro demokratickou obnovu je celosvětovou 
iniciativou skupiny intelektuálů, aktivistů 
a politiků, kteří se vymezují proti rozšiřování 
vlivu autoritářských režimů a oslabování 
demokracie zevnitř. Koalice usiluje o upevnění 
základních principů demokracie, bojuje proti jejím 
autoritářským oponentům a vyjadřuje solidaritu 
statečným lidem, kteří vedou zápas o svobodu 
v nedemokratických zemích po celém světě. 
Zakládající dokument Koalice, Pražskou výzvu, 
již od jejího vydání v květnu 2017 podepsalo 
na 250 lidí. Mezi signatáři jsou např. držitelka 
Nobelovy ceny Světlana Alexievič, politolog 
a filosof Francis Fukuyama, ruský šachový 
velmistr a politický aktivista Garry Kasparov, 
žurnalistka a spisovatelka Anne Applebaum, 
vědec a bratr Václava Havla Ivan Havel nebo 
herec 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 prezentuje 
svou činnost asi 250 organizací zabývající se 
aktivním vzděláním, dobrovolnictvím, lidskými 
právy, ochranou životního prostředí a mnoha 
dalšími tématy. Vystavující zde mají příležitost 
prezentovat své aktivity široké veřejnosti, 
vytvořit nová partnerství, oslovit potenciální 
sponzory a dobrovolníky a dokonce získat cenné 
know-how potřebné pro úspěšné řízení nevládních 
organizací. Veřejnost se tak může těšit na zábavný 
a vzdělávací den plný krásných lidských příběhů.

Festival demokracie
Festival demokracie je doprovodným programem 
konference Forum 2000. Jeho posláním je 
oslava občanské aktivity jako základního kamene 
svobodné a demokratické společnosti. Usiluje 
o inspirování veřejné diskuze o spoluodpovědnosti 
občana za společnost, o toleranci a respektu 
k lidským právům, o světě, ve kterém chceme 
žít, a o demokracii. V rámci Festivalu demokracie 
probíhají přednášky, diskuse, výstavy a další 
aktivity, které doplňují a rozvíjejí konferenční 
témata. Podílejí se na něm neziskové organizace, 
univerzity a řada dalších partnerů Fora 2000, 
a nabízí tedy účastníkům z řad návštěvníků 
konference i veřejnosti možnost představit aktivity 
občanské společnosti a nahlédnout na otázky, 
kterými se konference zabývá, z dalších úhlů.

Demokratická solidarita
Projekt Demokratická solidarita usiluje 
o vyvolání účinné mezinárodní solidarity 
s úpadkem demokracie a jejích hodnot v zemích 
latinskoamerického regionu. Od svého založení 
uspořádala iniciativa řadu interních workshopů 
a veřejných diskusí zaměřených na stav demokracie 
v Latinské Americe, a to jak v rámci regionu, tak 
v rámci každoročních konferencí Fora 2000 v Praze. 
Akcí se zúčastnilo mnoho odborníků a politiků, mezi 
nimi bývalý prezident Kostariky a nositel Nobelovy 
ceny míru Oscar Arias Sánchez, generální tajemník 
Organizace amerických států Luis Almagro, bývalý 
předseda vlády Španělska Felipe González, bývalí 
prezidenti Uruguaye 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 práva 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 vnitropolitická 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 etnických či náboženských 
menšin nebo činnost čínské občanské společnosti.
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Nadační fond Tesco
www.itesco.cz/pomahame

Æ vystavují

Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám, 
Ministerstvo vnitra ČR
www.mvcr.cz/cthh

Æ vystavují

Program Evropa pro občany
www.eurodesk.cz/granty/fondy-a-programy-eu/
evropa-pro-obcany-2014-2020

Æ vystavují

TvojeLáska.cz
www.tvojelaska.cz

Æ vystavují

Tiskárna Pratr
www.pratr.cz

Æ nevystavují

DMO Pobyty
www.dmopobyty.cz

Æ nevystavují

Informační kancelář Evropského 
parlamentu v České republice
www.europarl.europa.eu/czechrepublic

Æ vystavují

Bageterie Boulevard
www.bb.cz

Æ vystavují (roll-up)

Leo Express
www.leoexpress.com

Æ nevystavují

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI PROJEKTU

Reportér magazín
www.reportermagazin.cz

Æ vystavují

Nadace Neziskovky.cz
www.neziskovky.cz

Æ vystavují

Měsíčník OSMIČKA
www.mesicnikosmicka.cz

Æ vystavují v rámci stánku  
  MČ Praha 8 & Osmička pro rodinu

Institut pro památky a kulturu
www.propamatky.info

Æ vystavují

Radio Rastafari
www.radio.rastafari.cz

Æ nevystavují

Radio 1
www.radio1.cz

Æ nevystavují

Nový Prostor
www.novyprostor.cz

Æ vystavují (prodej časopisu)

Atlas Česka
www.atlasceska.cz

Æ nevystavují

GoOut
www.goout.net/en/prague

Æ nevystavují

Kudy z nudy
www.kudyznudy.cz

Æ nevystavují

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER PROJEKTU

Česká televize
www.ceskatelevize.cz

Æ nevystavují

PODPOROVATELÉ PROJEKTU

Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit
www.fnf-europe.org

Æ vystavují (roll-up)

Goethe–Institut
www.goethe.de/ins/cz/cs

Æ vystavují

Účtujemeneziskovky.cz
www.uctujemeneziskovky.cz

Æ vystavují

Nadace České spořitelny
www.nadacecs.cz

Æ vystavují

Městská část Praha 8
www.praha8.cz

Æ vystavují

Osmička pro rodinu
www.osmickaprorodinu.cz

Æ vystavují

Synergia management czech, s. r. o.
www.synergia.cz

Æ nevystavují

Česká centra
www.czechcentres.cz

Æ vystavují

PARTNEŘI A PODPOROVATELÉ NGO MARKETU 2018

HLAVNÍ PARTNEŘI NADACE FORUM 2000

Nadační fond Avast
www.nadacnifond.avast.cz

Æ nevystavují

National Endowment for Democracy
www.ned.org

Æ nevystavují

HLAVNÍ PARTNEŘI PROJEKTU

Mezinárodní visegrádský fond
www.visegradfund.org

Æ vystavují

Nadace J&T
www.nadacejt.cz

Æ vystavují

Forum Karlín
www.forumkarlin.cz

Æ nevystavují

Magistrát hlavního města Prahy
www.praha.eu

Æ nevystavují

PARTNEŘI PROJEKTU

Škoda Auto
www.skoda-auto.cz

Æ vystavují

Operační program Zaměstnanost
www.esfcr.cz/programy/op-zamestnanost

Æ vystavují

Tchajpejská hospodářská 
a kulturní kancelář v Praze
www.roc-taiwan.org/cz_cs

Æ vystavují

Velvyslanectví USA v České republice
www.cz.usembassy.gov

Æ vystavují

Nadační fond rodiny Orlických
www.nfro.cz

Æ nevystavují

OP Tiger
www.optiger.cz

Æ nevystavují
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