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Výzva pro zájemce o pořádání místních akcí v rámci Festivalu demokracie. 

5. – 11. října 2018 



„Chceme naslouchat náladám ve 

společnosti a inspirovat veřejnou diskuzi 

o odpovědnosti občana za společnost, 

o toleranci a respektu k lidským právům,  

o světě, ve kterém chceme žít,  

a o demokracii.“ 

Co je cílem Festivalu demokracie? 

MLUVME SPOLU! 



v číslech: 

70 diskuzí, projekcí, 

workshopů a výstav 

8 měst 

5 zemí 

3500 návštěvníků 

MINULÝ ROČNÍK 

Festival demokracie 2017 



9. října 2017 

 

40 organizací 

5 kapel 

1500 návštěvníků 
 

MINULÝ ROČNÍK 

Festivalový den 2017 



Naší vizí je vytvořit 

každoroční celonárodní 

tradici Festivalu demokracie 

s mezinárodním přesahem  

a zapojit do něj co 

nejvariabilnější skupiny lidí.  

Vize pro rok 2018 



Vstup volný 

Festival demokracie 2018 

5. – 11. října 2018 

Druhý ročník Festivalu 

demokracie bude 

sestávat z několika 

desítek  

akcí, workshopů, 

projekcí, představení, 

koncertů a debat,  

do nichž se může 

zapojit široká 

veřejnost.  



Festival demokracie již 

tradičně vyvrcholí 

festivalovým dnem v 

centru Prahy. 

Vstup volný 

Festivalový den 

7. října 2018 

Návštěvníky čeká 

pásmo zajímavých 

rozhovorů, koncertů  

a svou činnost také  

představí 

nejvýznamnější 

neziskové organizace 

zabývající se 

podporou lidských 

práv a demokracie. 



Kdo se může do festivalu zapojit? 



Nevládní a neziskové organizace 

Ti s dobrým srdcem, co mění svět zezdola. 

Kdo se může do 

projektu zapojit? 



Umělci a umělkyně 

Diskuze se dá vést nejen slovy. 

Kdo se může do 

projektu zapojit? 



Zástupci občanské společnosti 

Ti, co jsou hybateli společenských změn. 

Kdo se může do 

projektu zapojit? 



Školy a studentské spolky 

Podporujeme zapojení mladých lidí. 

Kdo se může do 

projektu zapojit? 



Partnerské společnosti 

I firmy chtějí pomáhat. 

Kdo se může do 

projektu zapojit? 



Jak se můžete zapojit? 



Vstup volný 

V rámci Festivalového dne 7. října 2018 

Celodenní program v centru Prahy s volným vstupem. 

Zapojte se do programu na 
venkovním pódiu svým 
hudebním vystoupením, 
proslovem či rozhovorem. 

Jak se můžete  

do projektu zapojit? 

Prodávejte Vaše výrobky či 
občerstvení. 

Propagujte svou činnost na 
obrandovaném stánku. 



Vstup volný 

Zařazením Vaší akce na program Festivalu Demokracie 

Nebudete na to sami. 

Uspořádejte veřejnou diskuzi, 
kulatý stůl či debatu s 
odborníky, projekci, autorské 
setkání, výstavu, koncert nebo 
třeba divadelní představení  
o problematice, která souvisí s 
prosazováním demokratických 
hodnot. 

Jak se můžete  

do projektu zapojit? 



Jak Vaši akci podpoříme? 

Chceme, aby se Vaše akce povedla.  

Můžeme Vám poskytnout 
partnerské prostory v hl. m. Praze. 

Jak Vám v tom 

pomůžeme my? 

Budeme Vás a Vaši akci s pomocí 
našich mediálních partnerů 
prezentaovat v tisku i online. 

Poskytneme Vám podporu při 
vytváření propagačních materiálů. 

Budeme Festival demokracie 
propagovat na svých webových 
stránkách i sociálních sítích. 

Rádi se podělíme o své mnohaleté 
organizační zkušenosti. 

Můžeme doporučit další vhodné 
panelisty ze své databáze kontaktů. 

Více informací naleznete v Manuálu pro 

organizátory, který brzy zveřejníme na našich 
webových stránkách. 



Registrujte svou akci do 30. května 2018. 

Pojďte do toho s námi! 



Naši partneři 



Kontakt: 
 

Dagmar Caspe 

Koordinátorka Festivalu demokracie 

Nadace Forum 2000 

Email: fedem@forum2000.cz 

Tel. 224 310 991 

Akce registrujte zde: 

www.forum2000.cz/fedem 


