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1. O AGOŘE CE 
 
Agora CE – společnost pro demokracii a kulturu je česká nezisková organizace, která byla založena v 

roce 1998 jako občanské sdružení z iniciativy dvou holandských subjektů – Stichting Agora Europa 

a Institutu pro veřejnost a politiku. Obě instituce měly mnohaleté zkušenosti s organizací 

interaktivních rozhodovacích procesů v Nizozemí. V počátcích své činnosti využívala Agora zkušeností 

těchto institucí s organizací rozhodovacích procesů za účasti veřejnosti, v současné době již čerpá plně 

ze svých vlastních zkušeností se zapojováním veřejnosti v České republice v posledních více jak 10 

letech. Od roku 2001 se také zaměřuje na pořádání veřejných debat a zlepšování diskusního prostředí 

v ČR.  

 

V roce 2007 byla zahájena transformace občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost, což 

je transparentnější právnická forma lépe vyhovující cílům a práci Agory. Obě organizace budou 

fungovat nějaký čas paralelně, protože některé projekty nelze převést na jinou organizaci. V roce 2012 

by měl být tento proces zcela dokončen.  

 

Poslání Agory  

Cílem organizace Agora je posilovat demokratické uspořádání ve společnosti v ČR i zahraničí. Za tímto 

účelem organizace usiluje o zlepšení dialogu mezi státní správou a samosprávou a širokou veřejností a 

v rámci těchto snah vytváří konzultační, poradenskou, výukovou a moderátorskou činnost. Dále 

vydává publikace na různých nosičích, vyrábí a šíří audiovizuální díla atd. Pořádá veřejná setkání, 

workshopy, společenské a kulturní akce a vykonává různé další aktivity směřující k naplnění cílů 

organizace. V rámci výše uvedených činností organizace také pracuje s dětmi a mládeží na různých 

kurzech a vzdělávacích programech.  

 
Co Agora chce? 

 podporovat rozvoj místní demokracie v České republice 

 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 přítomnost 
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2. STATUTÁRNÍ ORGÁNY 
 

Ředitelka: 
RNDr. Ivana Bursíková 

 
Správní rada: 

Ing. Olga Sedláčková 

PhDr. Ing. Petr Zavadil 

PhDr. Ing. Pavel Mička, zástupce ředitelky 

 

Dozorčí rada: 
JUDr. Helena Chudomelová, zástupkyna 

starosty Prahy 12 

Ing. Aleš Sporek, ředitel CA IB Securities 

Mgr. Jaroslav Růžička, obchodní poradce, RS 

Agency 

 

 

Tým Agory 

Agora CE má stabilní tým devíti lidí. Na projektech se v roce 2011 podíleli: 

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

hlavní zahraniční expert,  

Ing. Věra Slezáková, vedoucí kanceláře, zahraniční expert, manažerka projektů participace, NIDM, 

konferencí a studijních cest,  

Mgr. Vojtěch Černý, manažer participačních projektů a konferencí, specialista na otázky životního 

prostředí,  

Franitšek Havlín, manažer projektů věnujících se mládeži v ČR i zahraničí,  

Mgr. Lenka Jůnová, finanční manažer a Hana Hrnečková, naše účetní.  

Mgr. Libuše Králová, socioložka a manažerka participačních projektů, dlouhodobě onemocněla. Hana 

Stelzerová nastoupila mateřskou dovolenou s druhým synem a práci v Agoře přerušila. Zastoupila ji 

nová kolegyně Eliška Chomátová, která vede projekt Cestou do parlamentu a účastní se také 

zahraničních projektů a organizace studijních cest v ČR. 

 

3. PRÁCE AGORY V ROCE 2011 
 
Agora CE zakončila úspěšně 13. rok své činnosti a tento rok byl pro nás náročný.  

Naše práce v ČR se týkala jak městských částí Prahy, tak i dalších měst. Dokončovali jsme vnitrobloky 

na Praze 9 a Komunikační strategii pro Prahu 14. Nadějně zahájená spolupráce v Praze 10 byla 

bohužel přerušena nečekaným odchodem vedoucího odboru rozvoje. S komunitním plánem sociálních 

služeb jsme pomáhali v Králově Dvoře. 

Velkou radost a novou zajímavou práci nám přinesl grant OSI Budapešť a také norské fondy. Díky nim 

jsme mohli spolupracovat s Mladou Boleslaví, Nymburkem, Třebíčí a Zlínem na nových participačních 

projektech.  

Úspěšně pokračovaly naše projekty v bývalých zemích SSSR – v Gruzii, Moldavsku a Bělorusku. 

Pomáhali jsme též zabezpečit několik studijních cest, ale jejich počet se výrazně snížil – UNDP v 

důsledku krize nemělo dostatek prostředků. 

Dále jsme pokračovali s projekty pro mládež z předchozích let – sedmým rokem se konala diskusní 

soutěž pro střední školy, na kterou se nám bohužel nepodařilo sehnat dostatek prostředků, takže se 

Agora dostala do ztráty. Druhým rokem běžel projekt pro NIDM. 

Po personální stránce došlo ke dvěma změnám – z týmu Agory odešla dlouholetá opora Věra 

Slezáková, zůstává s námi však i nadále v úzkém kontaktu, a po třech letech byla také obměněna 

správní rada Agory a zasedli do ní noví rádcové – Olga Sedláčková a Petr Zavadil. 
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4. PARTICIPAČNÍ PROJEKTY 
 
Systém pro komunikaci a zapojování veřejnosti v MČ Praha 14 

Agora CE byla na konci roku 2010 vybrána MČ Praha 14 jako dodavatel služeb souvisejících 

s vytvořením a zavedením „Systému pro komunikaci a zapojování veřejnosti v MČ Praha 14”. 

Celý proces tvorby a zavedení „Systému“ spočíval ve čtyřech hlavních krocích. V úvodní části projektu 

byla provedena analýza komunikace na úřadu MČ Praha 14. Následovala intenzivní práce na tvorbě 

„Systému“. Ta spočívala zejména ve společné práci Agory CE a pracovní skupiny, která v MČ Praha 

14 vznikla. Členy pracovní skupiny byli jak volení představitelé MČ Praha 14, tak vedoucí pracovníci 

jednotlivých odborů ÚMČ Praha 14. První 

návrh podoby „Systému“ byl testován 

formou několika realizovaných pilotních 

akcí. Součástí zavedení „Systému“ bylo 

rovněž proškolení pracovníků ÚMČ i 

volených představitelů Prahy 14. Po 

realizaci těchto aktivit bylo možno celý 

„Systém“ upravit na základě získaných 

poznatků. Zároveň byla vedle těchto úprav 

připravena metodika monitoringu 

„Systému“, která bude umožňovat jeho 

stálé vyhodnocování a zlepšování 

samotným úřadem MČ Praha 14.  

 

Grassroots Europe for local wellbeing 

Projekt pomohl v pěti zemích EU (Česko, Maďarsko, Lotyšsko, Rakousko, Rumunsko) budovat vztahy 

mezi představiteli občanské společnosti, kteří se věnují práci se skupinami ohroženými sociálním 

vyloučením. Zaměřili jsme se na organizace působící na místní úrovni (tzv. grassroot organizace). Tyto 

organizace se na místní úrovni setkaly prostřednictvím řady setkání organizovaných formou kulatých 

stolů. Na mezinárodní úrovni se pak jednalo setkání na konferencích. Organizace na lokální úrovni se 

snažily společně zlepšit komunikaci a služby poskytované skupinám ohroženým sociálním vyloučením. 

Setkání na mezinárodní úrovni pak měla za cíl rozšíření vzájemné spolupráce při tvorbě projektů a 

využívání systému financování EU, a celkově ovlivňování směřování politiky stanovené ve strategii 

Evropa 2020. Publikace z tohoto projektu jsou dostupné na webu www.agora-ce.cz  

 
Praha 9 – vnitrobloky 

V roce 2011 jsme navázali na projekt z předchozího roku zaměřený na rekonstrukci dvou vnitrobloků 

činžovních domů v Praze 9. Na základě anketního šetření a veřejného setkání občanů z těchto 

vnitrobloků byla připravena architektonická studie budoucí podoby. Studie pro oba vnitrobloky byly 

v květnu představeny obyvatelům přímo na místě. Obyvatelé spolu s místostarostou Prahy 9 

a architektkou prošli dané území a diskutovali o změnách navržených ve studii. Výsledky těchto 

setkání posloužily k finální úpravě návrhů. S realizací se počítá na období 2012 -2013.  

 
Rozvoj dialogu s občany jako nástroj zkvalitňování veřejné správy na místní úrovni - 

přenos norských zkušeností  

Tento projekt byl financován za podpory Norských fondů a určený pro města Nymburk, Třebíč, Zlín. 

http://www.agora-ce.cz/participacni-projekty/probihajici-projekty/vytvoreni-systemu-pro-komunikaci-a-zapojovani-verejnosti-v-mc-praha-14/verejne-setkani-v-hostavicich/
http://www.agora-ce.cz/participacni-projekty/probihajici-projekty/vytvoreni-systemu-pro-komunikaci-a-zapojovani-verejnosti-v-mc-praha-14/verejne-setkani-v-hostavicich/
http://www.agora-ce.cz/
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V rámci projektu jsme se zaměřili na posilování kapacit místní samosprávy a veřejné správy. Nově 

zvolená zastupitelstva často znamenala příležitost pro zlepšení vedení komunikace s občany a toho 

tento projekt také využil. 

 Na začátku jsme společně s norskými kolegy 

z nevládní organizace The Ideas Bank 

uspořádali konferenci s názvem Občan a 

radnice – partnerství nebo konflikt. 

Inspirována příklady dobré praxe 

prezentovanými na konferenci se města 

mohla zúčastnit navazující soutěže se svými 

vlastními návrhy zapojení veřejnosti do 

rozhodování. Z těchto návrhů jsme vybrali tři 

nejslibnější, kterým byla v průběhu roku 

poskytnuta podpora ze strany expertů 

z Norska i ČR. Zástupci těchto tří měst – tj. 

Nymburka, Třebíče a Zlína se nejprve na 

semináři věnovali detailní přípravě svého vlastního „participačního projektu“ a poté se vypravili do 

Norska na studijní cestu. Na ní se mohli seznámit s inovativními metodami komunikace s občany přímo 

v jednotlivých norských městech a komunitách a využít nabytých zkušeností pro vlastní projekt. 

V  Nymburce byla veřejnost zapojena do tvorby městského dopravního generelu. V Třebíči odborníci 

z Agory a Norska pomáhali při analýze potřeb občanů při aktualizaci strategického plánu rozvoje 

města. Ve Zlíně pak asistovali  magistrátu při zapojení občanů do návrhů budoucího využití prostor 

Zlínského zámku.  

 
Běchovice 

V rámci zkvalitňování sociálních služeb v Praze Běchovicích jsme spolu s Centrem sociálních služeb 

Běchovice připravili komunitní setkání občanů Běchovic. Cílem setkání bylo pojmenovat konkrétní 

problémy snižující kvalitu života obyvatel a spolu s vedením obce diskutovat o možných řešeních.  

 

Zapojení veřejnosti do přípravy Strategického plánu města Čelákovice 

V lednu 2011 začali v Čelákovicích pracovat pod vedením nezávislé konzultantky na Strategickém 

plánu rozvoje města Čelákovice do r. 2025. V průběhu příprav a harmonogramu procesu vznikla 

potřeba aktivně a efektivně zapojit do projektu nejširší veřejnost, tj. obyvatele města. Pro tento úkol 

byla vybrána a ke spolupráci přizvána Agora CE o.p.s. Pro zapojení veřejnosti byla zvolena forma 

dotazníkového šetření, které mělo několik cílů: 

 Informovat širokou veřejnost o přípravě strategického plánu. 

 Získat názory občanů na stávající život ve městě, spokojenost s kvalitou života ve městě, 

pohled na budoucí rozvoj města (možné priority, rozvojové směry). 

 Zvýšit zájem veřejnosti o rozvoj města a dění ve městě. 

 Získat občany k aktivní spolupráci při řešení budoucího rozvoje města, ale i pro řešení 

aktuálních problémů.  

Po úspěšném březnovém dotazníkovém šetření, do kterého se zapojila téměř pětina domácností ve 

městě, následovala v květnu veřejné setkání. I veřejné setkání mělo značnou odezvu, přišlo a do živé 

diskuse o dalším rozvoji města se zapojilo cca 120 obyvatel Čelákovic. 
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Komunitní plánování sociálních služeb v Králově Dvoře 

V rámci projektu KPSS Králův Dvůr poskytovala Agora CE od dubna 2011 metodikou podporu 

koordinátorce projektu. Agora CE se zhostila role průvodce celým projektem. Doporučovala a 

navrhovala možné postupy práce s veřejností resp. forem nastolení diskuse a spolupráce mezi 

zadavateli, poskytovateli a uživateli sociálních služeb pro občany města Králův Dvůr. Podílela se také 

na ustavení Řídící skupiny a pracovních skupin (včetně jejich proškolení), asistovala při realizaci 

prvního veřejného setkání a společně s pracovními skupinami pak připravila dotazník mapující potřeby 

uživatelů a poskytovatelů sociálních služeb. Projekt KPSS v králově Dvoře pokračuje i v roce 2012.     

 

5. PROJEKTY PRO MLÁDEŽ 
 

Cestou do parlamentu 

V roce 2011 proběhl 7. ročník studentské 

debatní soutěže, za účasti 32 škol z Ústeckého, 

Libereckého a Středočeského kraje a z Prahy. 

600 nových studentů dostalo příležitost zlepšit 

své debatní dovednosti, naučit se kriticky 

myslet a formulovat své názory před větším 

publikem. Vítězem ročníku se stalo Gymnázium 

Joachima Barranda v Berouně. 

 

Klíče pro život - NIDM 

V rámci projektu Klíče pro život realizovaného 

pro Národní institut dětí a mládeže proběhly v zimě 

a na jaře poslední semináře pro zájemce z řad pedagogů volného času a pracovníků neziskových 

organizací pracujících s dětmi a mládeží na téma Participace a informovanost a Mediální výchova a 

medializace. Po značném úsilí se nakonec podařilo naplnit požadované počty absolventů těchto kurzů. 

V květnu byla po dlouhém čekání konečně vyhlášena výběrová řízení na krajské dodavatele 

vzdělávacích programů – projektů, které měli zejména proškolení šanci realizovat ve svých 

organizacích. Agora se na výběrovém řízení podílela v roli jednoho z hodnotitelů předkládaných 

projektů. Ze 14 krajů byly v prvním kole podpořeny kraje pouze 4, ostatní projekty byly 

předkladatelům vráceny. Na podzim pak proběhly finální konzultace podpořených projektů. Koncem 

roku pak byly podpořeny projekty v dalších 9 krajích, a rozběhly se jejich konzultace. Celý projekt by 

měl být dokončen po realizační stránce v srpnu 2012 a po administrativní a formální stránce pak v 

prosinci 2012. 

 

 

YURA (Roudnice, Česká Kamenice, Podbořany) 

Další z možností, kde mohla Agora uplatnit své bohaté zkušenosti, byla příprava a facilitace 3 

workshopů tzv. „Future Laboratory“ v Ústeckém kraji. Workshopy jsou jednou z aktivit mezinárodního 

projektu Developing transnational transversal youth strategies in regions with migration – 

YURA. Cílem projektu je  pomoc při řešení demografických změn, podpora oborů odpovídajících 

místní potřebě a omezení migrace z regionu. Workshopy pro středoškolské studenty byly zaměřeny 



7 

 

problémy, které považují mladí za klíčové pro 

svůj případný odchod z regionu. Během několika 

hodin tak měl zhruba 40 členná skupina studentů 

nejvyšších ročníků středních škol možnost 

debatovat o problémech a možných řešení ve 

svém regionu. Získané informace pak 

realizátorům projektu poslouží při přípravě 

strategií, které by měly navrhnout komplexní 

řešení omezující odchod lidí z regionu. 

 

 

6. KONFERENCE 
 

Challenge Europe  - Znečištění ovzduší a řešení v malých obcích 

Konference se uskutečnila 16.2 v rámci projektu Challenge Europe, jehož organizátorem je British 

Council (BC). Cílem této jednodenní konference bylo pomoci zástupcům malých obcí v boji se 

závažným problémem znečištění ovzduší způsobeného lokálními topeništi. 

 Hlavní úkol pracovníků BC v rámci konference spočíval ve snaze zprostředkovat zkušenosti a 

informace o možnostech řešení tohoto problému. Za účasti odborníků z oblasti technologií, financování 

či komunikace se proto prostřednictvím panelové diskuze setkali zástupci obcí, které dokázaly problém 

znečištěného ovzduší způsobeného lokálními topeništi vyřešit, se zástupci obcí, které před tímto 

problémem stojí. 

I.Bursíková na tuto konferenci byla pozvána BC. Přednesla příspěvek Obecné přístupy ke komunikaci s 

veřejností. 

 

 

Time to Talk 

V květnu se z iniciativy Dessy Gavrilove z Red House Sofia 

sešlo asi dvacet zástupců diskusních platforem a domů z celé 

Evropy. Společně diskutovali o vytvoření zastřešující 

organizace a možné spolupráci. Prvním výsledkem setkání se 

stal projekt Time to Talk podpořený OSF New York. Tento 

projekt série debat o budoucnosti Evropy se bude realizovat 

v roce 2012. 

 

Creative Cities 

Kreativní města je mezinárodní projekt vytvořený a 

organizovaný organizací British Council, který podporuje 

sdílení zkušeností mezi patnácti evropskými státy v oblasti 

kreativity, podnikání a inovací a jejich vlivu na zlepšení života 

lidí ve městech. 

Agora vedla v rámci Creative Cities Pekárnu nápadů v Plzni. 

Hlavním cílem Pekárny nápadů (13. – 15. června) bylo najít 

kreativní nápady, jak učinit z města Plzně lepší místo pro život, hlavně jeho veřejné prostory. Účastníci 

http://www.konference-ovzdusi.cz/Dokumenty/Prezentace/AGORA_Bursikova.pdf
http://www.konference-ovzdusi.cz/Dokumenty/Prezentace/AGORA_Bursikova.pdf


8 

 

projektu -  'pekaři' byly většinou obyvatelé Plzně, ale také lidé ze Slovenska, Estonska, Ruska, Polska a 

Spojeného království. Akce se účastnilo i deset evropských odborníků, kteří se s pekaři podělili o své 

zkušenosti z podobných akcí. Celý proces hrál důležitou roli v kandidatuře Plzně na titul  Evropské 

hlavní město kultury 2015. 

 

 

7. EVROPSKÉ PROJEKTY (EASTERN PARTNERSHIP) 
 

Podpora aktivního občanství a zapojení mládeže do veřejného života v Gruzii  

Od března 2011 realizuje Agora CE spolu s organizacemi Člověk v tísni a Transition online projekt s 

názvem „Podpora aktivního občanství a zapojení mládeže do veřejného života v Gruzii“. Projekt byl 

podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí České republiky v rámci Programu transformační 

spolupráce ČR a z dalších zdrojů. Projekt je plánován do října 2012. 

Cílem projektu je zvýšit občanské kompetence nastupující gruzínské generace zejména v oblasti 

komunikace a aktivního občanství a tím podpořit postupné zvyšování jejího vlivu na veřejný život v 

Gruzii. Agora mimo jiné pokračuje v realizaci úspěšného vzdělávacího programu pro středoškoláky, 

jehož významnou součástí je soutěž Cestou do parlamentu. Kromě toho připravila ve spolupráci s 

partnerskou organizací Civitas Georgica pro studenty letní školu demokracie a přispívá také do aktivit 

svých partnerů (letní škola žurnalistiky, semináře pro místní zastupitele atd.). 

Součástí tohoto projektu byla také díky podpoře nadace OSF Praha studijní cesta deseti gruzínských 

učitelů a představitelů ministerstva školství do České republiky, která se uskutečnila v listopadu. 

Smyslem cesty byl přenos zkušeností s využíváním interaktivních metod vyučování. Účastníci měli 

mimo jiné možnost setkat se se svými českými kolegy na gymnáziích v Kutné hoře a v Berouně a 

sledovat uplatňování nových metod přímo v praxi.  

 

Budování demokratických mostů mezi místními aktéry: mládeží a občany  

Projekt Budování demokratických mostů mezi místními aktéry: mládeží a občany, který realizovala 

Agora CE v roce 2012 v Moldavsku v rámci projektů podpořených z programu Transformační 

spolupráce Ministerstva zahraničních věcí ČR, se zaměřil opět primárně na cílovou skupinu dětí a 

mládeže. Obsahoval dvě základní části - debatní soutěž Cestou do parlamentu, tentokráte 

realizovanou ve 4 regionech Moldavska a na celkem 24 školách, a část zaměřenou na edukativní 

kampaň na podporu účasti voličů ve volbách do místních zastupitelstev. V případě edukativní kampaně 

se hlavními aktéry stali právě studenti středních škol, kteří sami navrhli a zrealizovali různé akce, které 

byly zaměřené na zvýšení volební účasti ve vybraných regionech. Jak debatní část, tak aktivizační 

kampaň byly velmi úspěšné. Ve všech regionech, kde se studenti do kampaně zapojili, došlo ke 

zvýšení volební účasti. Mimo to studenti také nad 

rámec projektu připravili debaty se svými 

novými zastupiteli o problémech, které je v místě 

jejich bydliště trápí a které by chtěli společně s 

nimi řešit.  

 
Česko-gruzínská spolupráce na úrovni 

místní správy 

Na podzim roku 2011 mohla Agora díky podpoře 

IMZV (v rámci programu tzv. “Východního 
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partnerství) realizoval dlouhou očekávaný projekt výměny zkušeností mezi představiteli místní správy 

ČR a Gruzie. Celkem 8 zástupců českých měst a představitel SMO ČR se zúčastnili konference, kterou 

v Tbilisi Agora CE připravila ve spolupráci s místní partnerskou organizací. Výměna zkušeností mezi 

českými a gruzínskými zástupci byla velmi přínosná a to i díky návštěvě několika gruzínských 

municipalit následující den. Kromě toho se podařilo iniciovat další projekty a spolupráci již přímo mezi 

českými a gruzínskými městy.   

 

Zvyšování angažovanosti občanů v Bělorusku 

Agora CE realizovala jako partner ve spolupráci s občanským sdružením Občanské Bělorusko projekt 

Zvyšování angažovanosti občanů v Bělorusku, který byl podpořen z prostředků Ministerstva 

zahraničních věcí České republiky v rámci Programu transformační spolupráce ČR. Agora zodpovídala 

především za vzdělávací část projektu zaměřenou na studenty středních škol v Hrodněnské oblasti, 

vyškolení běloruských lektorů a obsahovou přípravu studentské debatní soutěže. Přes obtíže 

způsobené politickou situací v Bělorusku, byl projekt velmi úspěšný a zapojilo se do něj více než 200 

studentů.   

 

8. SEMINÁŘE A ZRAHANIČNÍ CESTY 
Ani v roce 2011 nepolevovala Agora CE ve své snaze předávat získané zkušenosti a znalosti jiným. 

Realizovala proto celou řadu školení a seminářů na různá témata a to jak v ČR, tak i v zahraničí. V ČR 

pracovníci Agory CE například vedli seminář o občanské participaci pro účastníky studijní cesty 

organizované CEVRO. 

 

Studijní cesta zastupitelů z Tádžikistánu – OSF, UNDP 

Ve dnech 5. - 11.6 se završila dvouletá spolupráce Agory CE s místní správou Tádžikistánu. Na studijní 

cestu dorazila desetičlenná delegace Tádžiků. Podporu poskytlo OSF a také UNDP.  Úsilí vynaložené 

na zabezpečení cesty se vyplatilo – tádžičtí kolegové byli cestou naprosto nadšeni a odvezli si mnoho 

cenných poznatků pro svoji další práci. Rádi bychom ve spolupráci s nimi i nadále pokračovali, tomu 

ale brání nedostatek financí dostupných pro práci v této zemi. 

 

Studijní cesta pro představitele arménských nevládních organizací za českými 

zkušenostmi v boji proti korupci – US Aid  

Další studijní cestu realizovala Agora CE pro společnost Casals & Associates (smluvní partner US Aid) 

v červenci 2011. Jednalo se o týdenní studijní cestu do České Republiky pro arménskou delegaci 

jedenácti členů národní sítě Advocacy and Assistance Centers (AACs) a dvou členů iniciativy MAAC 

(Mobilizing Action Against Corruption). České zkušenosti s korupcí zprostředkovali účastníkům studijní 

cesty jak představitelé českých neziskových organizací (Oživení, o.s., Otevřete, o.s., Transparency 

International), tak další klíčoví aktéři v této oblasti: krajský státní zástupce pro Středočeský kraj, 

pracovník Ministerstva vnitra odpovědný za strategii boje proti korupci a vedoucí kanceláře 

ombudsmana. 
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PRESENT CONTINUOUS! Workshop on 

memory and present of Europe in Palermo 

I. Bursíková a V. Černý se zúčastnili zajímavého 

projektu organizace CESSIE v Palermu s názvem 

PRESENT CONTINUOUS! Workshop on memory 

and present of Europe podpořený z programu 

Europe for Citizens – Active Civil Society in 

Europe. 

Týdenní pobyt v Palermu byl velmi poučný po 

všech stránkách. Naučili jsme se nové metody a 

postupy v práci s lidmi, seznámili se s mnoha 

zajímavými kolegy, ale také zjistili, jak lze 

realizovat projekt postavený na dobrovolné účasti 

s minimálními náklady na jídlo i bydlení.  

 

CIVIL SOCIETY EXCHANGE PROGRAM ON ENHANCING CITIZEN PARTICIPATION IN 

DECISION-MAKING PROCESS AT THE NATIONAL AND LOCAL LEVEL BY APPLYING CZECH 

BEST PRACTICES IN UKRAINE - UNDPO 

Tuto studijní cestu připravila Agora CE opět pro UNDO Ukrajina. Jejím cílem bylo představit 20 

zástupcům především neziskových organizací z Ukrajiny principy a projekty – příklady dobré praxe z 

oblasti participace občanů v rozhodovacích procesech v České republice, představení neziskových 

organizací, které se angažují v této oblasti v ČR. Program studijní cesty byl standardně připraven na 5 

pracovních dnů. V rámci programu účastníci také absolvovali návštěvu konkrétních příkladů, například 

projekt komunitního plánování sociálních služeb v MČ Praha 14 nebo návštěvu Českého Brodu a 

představení projektu zapojení občanů do přípravy strategického plánu rozvoje města. V rámci přípravy 

studijní cesty získala Agora jedno zajímavé prvenství, kterým je skutečnost, že jeden z účastníků byl 

odkázán díky svému postižení na kolečkové křeslo. I přes velkou logistickou náročnost však mohl 

absolvoval všechny části studijní cesty coby plnohodnotný účastník a Agora tak získala nejen 

neocenitelné zkušenosti a další hlubší náhled do této problematiky spojované se sociálními službami, 

ale také velký vděk a uznání jak ze strany samotného UNDP Ukrajina, tak regionálního zastoupení v 

Bratislavě, které administrativně připravuje výběrová řízení na tyto projekty.  

 

Knowledge Transfer of Czech Experience: Modern approach to managing and developing 

human resources of parliament of Georgia – UNDP  

S cílem posílit kompetence pracovníků gruzínského parlamentu se v říjnu uskutečnila studijní cesta 

vedoucích odborů kanceláře gruzínského parlamentu do ČR. Účastníci v čele s kancléřem gruzínského 

parlamentu získali přehled o fungování české Kanceláře Poslanecké sněmovny, Parlamentního 

institutu, který poslancům zpracovává odborné podklady pro rozhodování, a setkali se také se svými 

protějšky, vedoucími jednotlivých odborů Kanceláře Poslanecké sněmovny.  
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9. FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 
Obecně prospěšná společnost Agora CE vede v souladu se zákonem účetnictví. Účetnictví Agory CE 

o.p.s. za rok 2011 bylo auditováno auditorkou Ing. Štěpánkou Grohovou. Výrok auditora je součástí 

výroční zprávy.  

 

Položka Náklady v tis. Kč 

Spotřeba materiálu 

Spotřeba energie 

73 

4 

Spotřebované nákupy celkem 77 

Cestovné 

Náklady na reprezentaci 

Ostatní služby 

1932 

4 

3975 

Služby celkem 5911 

Mzdové náklady 1646 

Osobní náklady 1646 

Kursové ztráty 

Jiné ostatní náklady 

38 

1660 

Ostatní náklady celkem 1698 

Náklady celkem  9332 

 

Položka Výnosy v tis. Kč 

Tržby z prodeje služeb 1513 

Tržby za vlastní výkony a za zboží 1513 

Úroky na BÚ 

Kursové zisky 

Jiné ostatní výnosy 

13 

61 
13 

Ostatní výnosy 87 

Dary 1316 

Přijaté příspěvky 1316 

Provozní dotace 7080 

Výnosy celkem  9996 

 

Hospodářský zisk celkem 

 

664 

 

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

Tel: 261 222 914; Mobil: 736 675 093 

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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10. PŘÍLOHY 
10.1 Rozvaha 

Aktiva  

Stav k prvnímu dni roku 

 

Stav k poslednímu dni roku 

Dlouhodobý majetek 0 0 

Krátkodobý majetek 299 2070 

Zálohy celkem 9 33 

Pohledávky celkem -421 11 

Krátkodobý finanční majetek 

celkem 

 

360 

 

1329 

Jiná aktiva 351 697 

Aktiva celkem 299 2070 

 

Pasiva  

Stav k prvnímu dni roku 

 

Stav k poslednímu dni roku 

Vlastní zdroje celkem -60 1420 

Jmění celkem  817 

Výsledek hospodaření celkem  -60 603 

Cizí zdroje celkem 359 650 

Rezervy celkem   

Dlouhodobé závazky celkem  

 

 

 

Krátkodobé závazky celkem 359 650 

Jiná pasiva celkem    

Pasiva celkem 299 2070 

 

Odměny členům správní rady nebyly. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

10.2 Vyjádření auditora 

 


