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1. AGORA CENTRAL EUROPE 

Posláním organizace Agora CE je posilovat demokratické uspořádání ve 

společnosti v ČR i dalších zemích.  

Za tímto účelem Agora usiluje o zlepšení dialogu mezi státní správou, 

samosprávou a širokou veřejností, čehož dosahuje prostřednictvím svých 

konzultačních, poradenských, výukových a moderátorských činností, vydává různé 

publikace a metodické materiály. Pořádá veřejná setkání, workshopy, společenské 

a kulturní akce, kurzy a vzdělávací programy. V rámci výše uvedených činností 

organizace pracuje se širokou veřejností, s dětmi a mládeží a s veřejnou správou na 

místní, regionální i národní úrovni.  

Chceme: 

 podporovat rozvoj místní demokracie v České republice i v zahraničí 

 přispívat ke zvýšení politické kultury u nás 

 zlepšovat komunikaci a spolupráci mezi občany a radnicemi 

 rozšiřovat možnosti radnice otevřeně plánovat a rozhodovat o věcech 

za účasti občanů 

 probouzet zájem občanů o komunální problémy 

 zlepšovat diskusní schopnosti studentů i dospělých 

 umožňovat otevřenou diskusi o naléhavých otázkách přítomnosti 

 

 

Agora CE o.p.s. je česká nezisková organizace, která byla založena v roce 1998 jako 

občanské sdružení z iniciativy dvou holandských subjektů – Stichting Agora Europa 

a Instituut voor Publiek en Politiek. Obě instituce a zejména jejich zástupci – Eric 

Berman, Eisse Kalk a Jan Lau, měli mnohaleté zkušenosti s organizací interaktivních 

rozhodovacích procesů v Nizozemí. V počátcích své činnosti využívala Agora 

nizozemských zkušeností s organizací rozhodovacích procesů za účasti veřejnosti, v 

současné době již čerpá plně ze svých vlastních zkušeností se zapojováním veřejnosti 

v České republice a dalších zemích v posledních 15 letech. Od roku 2001 se také 

zaměřuje na pořádání veřejných debat a zlepšování diskusního prostředí v ČR i 

zahraničí. Od r. 2006 se Agora intenzivně podílí na předávání zkušesnotí 

s transformací v rámci studijních cest pořádaných pro účastníky z postsocialistických 

zemí. 

V roce 2007 byla zahájena transformace občanského sdružení na obecně prospěšnou 

společnost, což je právnická forma lépe vyhovující cílům a transparentní práci Agory 

CE. V roce 2012 byl proces transformace dokončen ukončením činnosti občanského 

sdružení.
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2. STATUTÁRNÍ ORGÁNY A TÝM ORGANIZACE 

 

Ředitelka: 

RNDr. Ivana Bursíková 

 

Správní rada:       Dozorčí rada: 

Mgr. Olga Sedláčková      JUDr. Helena Chudomelová 

PhDr. Ing. Petr Zavadil      Ing. Aleš Sporek 

PhDr. Ing. Pavel Mička      Mgr. Jaroslav Růžička 

 

Na projektech se v roce 2014 podíleli: 

PhDr. Ing. Pavel Mička, zástupce ředitelky, školitel, vědecký pracovník, manažer 

projektů participace a hlavní zahraniční expert,  

Mgr. Vojtěch Černý, konzultant v oblasti zapojování veřejnosti do rozhodování, 

řízení participačních procesů, lektor, moderátor a facilitátor, 

Mgr. František Havlín, manažer projektů věnujících se mládeži v ČR i zahraničí, 

Mgr. Tomáš Bazala, koordinátor projektu Studentská Agora v ČR, organizátor 

veřejných setkání a projektů participace, 

Bc. Katarina Chalupková, administrativní a komunikační podpora projektů, 

Mgr. Lenka Jůnová, finanční manažer,  

Hana Hrnečková, účetní.  

 

Externě spolupracovali: Petra Beránková a Libuše Bumbálková (sociologie), Ivo 

Bystřičan (filmová dokumentace), David Michálek (fotografie, grafika), Berta 

Štěpánová, Veronika Matějková, Olga Bursíková, Veronika Drnková, Adam Koska, 

Jaromír Boubal (tým školitelů a porotců), Andrej Polák a Dan Šváb (tým moderátorů) 

a další. 
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3. SLOVO ŘEDITELKY: AGORA CE V ROCE 2014 

 

Rok 2014 byl pro Agoru CE krizovým rokem. Nepodařilo se nám dostatečně zajistit 

potřeby organizace. Důvodem bylo jak nedostatečně zajištěné financování 

Studentské Agory, tak malá diverzifikace  zdrojů příjmů organizace. Museli jsme 

přistoupit k restriktivním opatřením - zmenšili jsme kanceláře, zrušili část služeb 

(telefony, úklid apod.) a snížili počet pracovníků. Zahájili jsme také aktivní 

fundraising, který již začátkem roku přinesl ovoce – získali jsme grant z Norských 

fondů distribuovaných NROS a dále EU grant do Gruzie. Oba tyto granty nám nejen 

přinesly velmi zajímavou práci, ale pomohly nám též překonat tíživé období. 

Koncem roku jsme obdrželi skvělou zprávu – dva naše projekty z MZV byly 

podpořeny. Podařilo se získat i několik zakázek a dalších menších grantů, čímž se 

situace organizace výrazně zlepšila. 

K nejvýznamnějším projektům roku 2014 patřily projekty v Zakavkazí, dále vzdělávání 

v rurálních oblastech ve spolupráci s německou organizací FINEP a rozhodně opět 

pokračování středoškolské debatní soutěže Studentská Agora obohacené o veřejné 

debaty vítězných týmů studentů. Pokračovala i plodná spolupráce s IPR, která 

přinášela zejména zajímavé projekty týkající se veřejných prostor v Praze.  

Omezení se dotkla i personálních záležitostí. Katarina Chalupková z Agory odešla, 

Lenka Jůnová přešla na zkrácený úvazek. František Havlín se rozhodl dokončit svá 

studia, čemuž věnoval několik měsíců. Pavel Mička setrval na minimálním úvazku. 

V polovině roku nás navždy po těžké nemoci ve věku pouhých 45 let opustil Petr 

Zavadil, náš milý přítel, otec tří dětí, vynikající žurnalista, dobrý člověk a náš správní 

rádce. Nikdy na něj nezapomeneme. 

RNDr. Ivana Bursíková 
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4. PARTICIPAČNÍ PROJEKTY 

Praha pro lidi 

Podobně jako v předchozích letech připravila Agora na zakázku IPR řadu veřejných 

projednání témat souvisejících s veřejným prostorem. Cílem těchto setkání bylo 

zapojit veřejnost do diskuze o možných změnách a úpravách v konkrétních částech 

hl. m. Prahy. V roce 2014 jsme tak umožnili veřejnosti vstoupit do zadání 

architektonické soutěže o budoucí podobu Malostranského náměstí. Do ankety 

pořádané před veřejnou diskuzí se zapojilo několik set Pražanů. Více než 60 jich 

přišlo diskutovat se zástupci IPR o možnostech využití tohoto rozsáhlého veřejného 

prostoru v historickém centru Prahy. Vítězný návrh je možné prohlédnout na 

webových stránkách IPRu. 

 

Další lokalitou, v níž Agora pomáhala zapojit veřejnost do rozhodování, byla oblast 

Kyjí. Zde ve spolupráci s IPR, MČ Praha 14 a HEADHAND ARCHITEKTI proběhla 

veřejná diskuze nad zástavbovou studií rozvoje území u Kyjského rybníka 

a oblasti starých Kyjí. Tato studie navrhovala, jak by se toto území mělo 

v budoucnu využít s ohledem na rekreační charakter území. Samotné diskuzi 

předcházel předvýzkum v dané oblasti. Tazatelé, mezi kterými byli také zástupci 

politického vedení MČ Praha 14, se zeptali více než 200 místních obyvatel na jejich 

názor na dané řešení. Samotného setkání, které proběhlo formou komentované 

procházky a následné prezentace a diskuze nad postery vystavenými přímo na 

břehu Kyjského rybníka, se zúčastnilo více než 80 místních obyvatel. 

 

Ve spolupráci se správou Pražských hřbitovů, IPR a MČ Praha 3 byla připravena 

veřejná diskuze na téma Olšanské hřbitovy – prostor veřejný. Diskuze se 

zaměřila na to, do jaké míry se může jedna z největších ploch zeleně v centru Prahy 

stát veřejným prostorem využitelným pro jiné než pietní účely. Jako předvýzkum zde 

byla zvolena metoda pocitového mapování, které proběhlo v průběhu 

„dušičkového“ víkendu přímo v daném území. Panelová debata pak umožnila 

formulovat vizi pro toto území, ale také svedla poprvé dohromady hlavní „správce“ 

tohoto veřejného prostoru, kteří budou do budoucna moci lépe koordinovat své 

aktivity související s kultivací a zpřístupňováním hřbitovů veřejnosti. 

 

Mimo tyto konkrétní lokality jsme ve spolupráci s kanceláří veřejného prostoru 

IPR připravili sérii pěti seminářů, na kterých se zástupci ze všech pražských 

městských částí mohli seznámit s Manuálem tvorby veřejných prostranství a 

diskutovat jeho možné využití a přínos pro své veřejné prostory. Na projektech se 

podílel celý tým Agory CE. 

 

http://www.iprpraha.cz/clanek/410/jak-bude-vypadat-malostranske-namesti-architektonicka-soutez-zna-viteze
http://www.iprpraha.cz/clanek/410/jak-bude-vypadat-malostranske-namesti-architektonicka-soutez-zna-viteze
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PAKT (participace, komunikace, transparentnost) 

Projekt PAKT iniciovaly čtyři české neziskové organizace (Agora CE, CpKP, Partnerství 

a Zelený kruh), jejichž dlouholetým cílem je podporovat zapojování občanů do 

správy věcí veřejných. PAKT využívá také zkušeností a podpory norského 

partnera, neziskové organizace IdéBanken. Inspiroval se mimo jiné britským 

Compactem, ale i obdobnými dokumenty v dalších zemích. Participace je v České 

republice vnímána spíše jako prostředek, ale my chceme participaci etablovat jako 

téma samo o sobě. Cílem projektu je oslovit zástupce veřejné správy na všech 

úrovních (obecní, krajské i republikové) a motivovat je k tomu, že budou občany 

aktivně zapojovat do rozhodování.  

Tento závazek bude realizován formou podpisu jasného a stručného dokumentu – 

PAKTu. Zároveň budou v rámci projektu na základě široké diskuze vypracovány dva 

podpůrné dokumenty pro veřejnou správu - Metodika a Standardy participace, 

které napomohou orientaci v dané problematice. V roce 2014 byla vypracována 

Analýza participace v ČR, unikátní dokument mapující různé aspekty občanské 

participace v ČR. Tato tématika doposud nebyla v podobném rozsahu zpracována. 

Více na www.paktparticipace.cz. Projekt byl podpořen grantem z Islandu, 

Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů a vede jej F. Havlín. 

 

Komunitní rozvoj - spolupráce v rámci sítě EUCDN (dříve 

CEBSD) 

V roce 2014 byl dokončen tříletý projekt Empowered Communities – Active EU 

Citizens, na kterém se Agora podílela v rámci sítě European Community Development 

Network (dříve CEBSD). Cílem projektu bylo vytvořit společný rámec pro komunitní 

rozvoj. Výstupem projektu je publikace, která rámec komunitního rozvoje 

definuje a nabízí konkrétní příklady z různých evropských zemí, kde byl 

tento přístup uplatněn – včetně příkladu revitalizace vnitrobloků na Praze 9 od Agory. 

Publikace je doprovozena také krátkým videem. 

 

http://www.cpkp.cz/index.php/stc
http://www.partnerstvi-ops.cz/
http://www.zelenykruh.cz/
http://www.paktparticipace.cz/
http://eucdn.net/wp-content/uploads/2014/10/2014-24-09-EuCDN-Publication-FINAL.pdf
http://eucdn.net/eucdn-community-development-video/
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5. SPOLUPRÁCE S MĚSTY, ZAPOJENÍ VEŘEJNOSTI DO STRATEGICKÉHO 

PLÁNOVÁNÍ 

Řevnice 

V období leden až červen jsme pomohli vytvořit strategický plán rozvoje města 

Řevnice. Řevnice jsou menším městem o třech a půl tisíce obyvatelích, které čerpá ze 

značné části jak ze své prvorepublikové tradice zahradního města, tak z výhodné 

polohy v zázemí Prahy. 

Do tvorby strategického plánu jsme zapojili několik stovek obyvatel 

Řevnic. V úvodu bylo provedeno dotazníkové šetření, na které jsme navázali 

diskuzním fórem pro místní občanská sdružení, podnikatele a další významné 

osobnosti života města. Následovalo veřejné setkání pro širokou veřejnost a v další 

fázi proběhla série setkání 3 tematicky zaměřených pracovních skupin, na které 

přicházela řada místních obyvatel. Podklady zapracovala odborná zpracovatelka 

Simona Kosíková do výsledné podoby Strategického plánu. Projekt vedl V. Černý. 

 

Dobřany 

Dobřany se svými necelými deseti tisíci obyvateli jsou vedle dalších menších měst 

v oblasti blízkého okolí Plzně příměstským centrem. V určité soutěži podobných lokalit 

tak musí nalézat způsob, jak vytvořit pro své obyvatele co nejlepší podmínky pro 

život a udržet si tak dynamiku rozvoje Ve spolupráci s Regionální rozvojovou 

agenturou západní Čechy jsme proto připravili aktualizovaný Plán rozvoje Dobřan. 

V rámci tvorby analytických podkladů jsme provedli analýzu potřeb veřejnosti a 

zapojili občany do diskuze o prioritách rozvoje města. Projekt vedl P. 

Mička. 

 

Český Brod   

Ve městě Český Brod jsme navázali na předchozí spolupráci v oblasti strategického 

plánování. Spolu se zpracovatelem aktualizace strategie jsme připravili šetření, které 

jako již třetí v řadě kontinuálně monitoruje spokojenost obyvatel s kvalitou 

života a sleduje jejich názory na konkrétní krátkodobé priority. Projekt vedl V. 

Černý. 
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6. DEBATNÍ PROJEKTY PRO MLÁDEŽ 

Studentská Agora 2014 

Ve školním roce 2013/2014 se konal jubilejní 10. ročník debatního projektu 

Studentská Agora - debatní soutěže Cestou do parlamentu, kterého se zúčastnilo 32 

středních škol ze 4 krajů (Ústeckého, Libereckého a Středočeského a hl. m. Prahy). 

Vítězem 10. ročníku soutěže se stal tým z gymnázia a SOŠ Dr. Václava Šmejkala v 

Ústí nad Labem a stal se tak prvním vítězem z tohoto kraje vůbec. Druhý se umístil 

tým gymnázia Joachima Barranda, který předvedl velmi vyrovnaný výkon v průběhu 

celého dne. Projekt vedl T. Bazala. 

 

Time to talk 

Součástí projektu Studentská Agora byly letos také studentské debaty, které měly 

společné ústřední téma Krize důvěry v Evropě. Každý z debatních týmů viděl krizi 

důvěry ve velmi rozdílných oblastech, a tak se debaty tematicky velmi lišily. 

 

První debata proběhla v Berouně, měla název „Budoucnost Berouna je i v našich 

rukách!" a přizvala místní politiky ještě před obecními volbami k debatě se studenty. 

Hlavní otázky směřovaly k plánované spolupráci potencionálních zastupitelů 

s mládeží a jejich dalších plánech na zapojování veřejnosti obecně. Tato 

debata vyvolala zřejmě největší ohlas nejen u studentů, ale také u místních obyvatel. 

Celkově se jednalo o nadmíru úspěšnou ukázku práce středoškoláků. 

 

Druhá debata proběhla v Praze a tématem bylo současné rodičovství. Zkrácený název 

„Kdy mít dítě“ odkazoval na problematiku dnešní doby, kdy mladí lidé odkládají 

své rodičovství „na vhodnější dobu“ a porodnost i plodnost v ČR i Evropě tak klesá. 

Debata byla velmi plodná a strhující. Mmnožství informací jak ze strany hostů, tak ze 

strany účastníků bylo ohromující a debata se ve velmi příjemném duchu nesla téměř 

tři hodiny.  

 

I poslední uskutečněná debata se držela problematiky krize důvěry, tentokrát si ale 

studenti vzali za cíl český vzdělávací systém. Debata „Quo vadis, české školství“ 

proběhla koncem října v Jablonci nad Nisou a studenti spolu s hosty z řad odborníků 

na téma edukace probírali možné cesty, kam se ubírá školství a kam by se ubírat 

mělo. I tato debata byla velmi živá, zřejmě i vzhledem k aktuálnosti tématu a 

blízkosti probíraných otázek.  

 

Sestřihy videí z debat (v češtině s anglickými popisky a titulky) naleznete na 

http://www.eurozine.com/timetotalk/agora/ 

http://www.eurozine.com/timetotalk/agora/
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FES – Město, co spí 

O posledním zářiovém víkendu se v Praze uskutečnilo setkání studentů, kteří se 

zúčastnili soutěže nadace Fridricha Eberta v ČR (FES) s názvem Město, co spí. 

Úkolem studentů bylo se zamyslet nad problémy ve svém městě a vytvořit literární 

dílko věnované těmto problémům.  

Agora CE ve spolupráci s FESem studenty celým programem provedla a účastníci se 

tak navzájem seznámili před plánovanou čtyřdenní cestou do Berlína. Součástí 

programu byly workshopy věnované problematice médií, sebeprezentace, ale také 

participace mladých a veřejné diskuze, což zajišťovali právě pracovníci Agora CE. 
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7. ZAHRANIČNÍ PROJEKTY 

Letní škola občanského vzdělávání v Bosně a Hercegovině  

Ve dnech 23. – 26. června 2015 proběhla v Sarajevu letní škola občanského 

vzdělávání. Studenti ze čtyř středních škol se na několik dní setkali na jednom místě, 

aby spolu probírali důležitá společenská témata a diskutovali o nich. Letní škola 

navázala na předchozí ročník projektu Studentská Agora a jejím cílem bylo 

prohloubit u studentů, kteří se předchozího projektu zúčastnili, občanské 

kompetence. Ukázalo se, že studenti si velmi dobře osvojili debatní metodu a 

zároveň si ji velmi oblíbili. Teoretické části tak byly prostřídány živými a intenzivními 

diskuzemi na související témata. Studenti dále zkoušeli přemýšlet o lokálních 

problémech a navrhovat řešení, která by se dala v budoucnu realizovat. 

 

V závěrečné evaluaci zazněla potřeba projekt dále rozšiřovat a opakovat, aby se s 

problematikou aktivismu mladých lidí mohlo seznámit více účastníků. Dobrým 

nápadem pak byl návrh na zorganizování semináře zaměřeného přímo na tvorbu a 

rozvoj vlastních projektů, které by mohli studenti za pomoci a odborného dohledu 

místní organizace AEOBiH pořádat. 

 

Studentská Agora v Bělorusku 

Také v roce 2014 úspěšně probíhal projekt Studentská Agora v Bělorusku. 

 

Studentské debaty: školení na Georgian Institute of Public 

Affairs (GIPA) 

V lednu uskutečnil F. Havlín sérii čtyř školení na téma debatování a organizování 

veřejných debat pro studenty a profesory Gruzínského institutu veřejné správy, což 

je prestižní soukromá vysoká škola se sídlem v Tbilisi. Navázali jsme tak na 

spolupráci z předchozích let, kdy Agora společně s Civitas Georgica pomohla na GIPA 

založit studentský debatní klub.  

 

Georgians in Europe – Lessons learned from Visegrad countries 

V září byl zahájen velký dvouletý projekt, jehož cílem je přiblížit arménské a 

ázerbájdžánské menšině v Gruzii, jak smýšlí o EU většinová gruzínská společnost a 

jaké výhody jim asociační proces s EU přinese. V říjnu proběhlo ve vybraných 

lokalitách 6 seminářů o tom, jak se žije Čechům v EU (I. Bursíková) a jak ovlivní 

podpis dohody DEFTA Gruzii. Další aktivity navazují.  
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QUAPRO – vzdělávací kurz občanské participace na venkově 

Projekt QuaPro se rozběhl v lednu 2013 v rámci programu Celoživotního vzdělávání 

Evropské komise. Společně s kolegy z Německa a Bulharska jsme připravili (V. Černý, 

T. Bazala) obecný koncept vzdělávacího kurzu zaměřeného na téma 

podpory participace a občanské angažovanosti ve venkovských oblastech. 

V Česku jsme v roce 2014 pilotně otestovali tento kurz ve spolupráci s MAS 

Broumovsko. Vzdělávací kurz měl dva hlavní inovativní aspekty. Prvním bylo využití 

metody tzv. projektového učení a vzájemného učení tří různě uvažujících skupin 

(úředníků, politiků a aktivních občanů). Spolu s MAS Broumovsko a dalšími lokálními 

partnery jsme vytvořili malý grantový program, který umožnil realizaci projektů, které 

účastníci navrhli během úvodní teoretické části kurzu. Na přípravě a realizaci projektů 

se museli podílet právě zmíněné tři skupiny. Díky tomu mohli spolu sdílet své 

specifické znalostí a zkušeností a vzájemně se od sebe učit. Dále budeme pracovat 

na využití otestované metody také v dalších MAS v ČR. 

http://quapro.eu/ 

 

Podpora participace v Arménii, Gruzii a Azerbajdžánu 

Agora CE ve spolupráci s dalšími třemi organizacemi ze zemí V4 podpořila rozvoj 

vybraných nevládních neziskových organizací v Arménii, Gruzii a Ázerbájdžánu 

v rámci projektu Learning by doing – practiceoriented V4 support for strengthening 

civil society in the Caucasus (VIS Flagship – FIT and Connect). Hlavním úkolem 

experta – P. Mičky z Agory – bylo pomoci organizacím z cílových zemí identifikovat 

vhodné participační projekty a za finanční podpory projektu je následně i 

realizovat. Projekt byl podpořen z Mezinárodního Visegradského fondu.       

 

Sdílení zkušeností s občanskou participací v ČR s Asociací 

mladých právníků Armenie a Gruzie 

V květnu 2014 se pracovník Agory CE P. Mička a starosta Českého Brodu Jakub 

Nekolný zúčastnili dvoudenního semináře o participaci v Jerevanu. Cílem bylo 

představit zkušenosti s občanskou participací v zemích EU a umožnit jejich 

aplikaci v Arménii a Gruzii.  Asociace mladých právníků Armenie (AYLA) společně 

s partnerskou organizací z Gruzie (GYLA) a Agorou CE realizovala projekt 

„Involvement of citizens in the Decision making process of Local self Government: 

Steps to be developed in the nearest Future“, který byl podpořen Ministerstvem 

zahraničních věcí ČR.  

http://quapro.eu/
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Rural parlament Georgia 

Projekt byl zakončen finální 

konferencí v Tbilisi, na níž příspěvek 

o zapojení venkovského 

obyvatelstva do rozhodování 

v ČR přednesla I. Bursíková (foto 

z konference). 

 

Danubiana project 

V roce 2014 pokračoval projekt spolupráce 9 představitelů občanské společnosti v 

dunajském prostoru v rámci Danubiana Network. Cílem této sítě je prohlubovat 

spolupráci států v regionu a implementovat EU Strategy for the Danube Region 

(EUSDR). Jejich společným předpokladem je, že tato aktivita zespoda může poukázat 

na vitalitu a potenciál občanské společnosti jakožto důležitého hráče v procesu 

úspěšného naplňování strategie EUSDR. Vedle Agora CE jsou členy sítě Centre for 

Peace, Non - Violence and Human Rights, Osijek (Chorvatsko), Danube Connects 

(Německo), European House (Maďarsko), Local Democracy Agency Subotica 

(Srbsko), Pro Democracy Association (Rumunsko), Slovak Foreign Policy Association 

(Slovensko), The World of NGOs (Rakousko) a Union of European Federalists 

Bulgaria (Bulharsko). Leták ke stažení na webu danubiananetwork.eu. 

http://danubiananetwork.eu/wp-content/uploads/2015/05/danubiana-intro-CZ.pdf
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8. SEMINÁŘE, KONFERENCE 

Zapojování veřejnosti do rozvoje měst (Kazachstán: Urban 

Forum Biškek) 

Konference o dalším rozvoji města Biškek se účastnila na pozvání Elviry Sarievy, 

zastupitelky a později ministryně, ředitelka I. Bursíková. První den vystoupila 

s prezentací o zapojování veřejnosti do rozvoje měst v ČR, druhý den 

moderovala interaktivní workshop o participaci pro pracovníky radnice. 

 

Zapojení mládeže do plánování rozvoje města (Gruzie: Batumi) 

I. Bursíková přednášela na čtyřdenním semináři v Batumi pro organizace, pracující 

s mládeží, o tom, jak zapojit mládež do plánování rozvoje města. 

 

Workshop občanského vzdělávání (EU - Russia Civil Society 

Forum) 

V prosinci jsme v rámci EU - Russia Civil Society Forum, jehož je Agora členem, 

uspořádali třídenní workshop občanského vzdělávání, kterého se zúčastnilo 14 

zástupců neziskových organizací z Ruska a ze zemí EU (F. Havlín). Dílčí 

příspěvky přednesli experti z organizací, které se občanským vzděláváním zabývají 

(Scio, EDUin, Antikomplex…). Navštívili jsme společně také Ústav pro studium 

totalitních režimů, což bylo zajímavé především pro ruské účastníky, a také organizaci 

Člověk v tísni. Během workshopu si účastníci vyměňovali zkušenosti a diskutovali o 

možnostech a překážkách občanského vzdělávání v EU i v Rusku. 
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9. PARTNEŘI A DONOŘI 

Projekt Studentská Agora podpořili 

   

       

  

 

 

 

Projekty transformační spolupráce podpořili 

 

 

 

 

Ostatní donoři a partneři 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://nadacezb.cz/
http://mladezvakci.cz/
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10. FINANČNÍ ZPRÁVA 

 

Odměny členům správní rady nebyly. 

Kontakt: Agora CE, Petra Rezka 12/12, 140 00, Praha 4 

Tel: 261 222 914;  

Email: info@agora-ce.cz; Web: www.agora-ce.cz www.facebook.com/agorace  

 

mailto:info@agora-ce.cz
http://www.agora-ce.cz/
http://www.facebook.com/agorace
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