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ÚVODNÍ SLOVO
Vážení přátelé,
ačkoliv letošní rok pro nás všechny začal veskrze
nenápadně, postupně začal padat, nejen na náš život,
ale na celý svět, velký stín nejistoty a obavy z rychle
se šířící pandemie. Mnohé, o co jsme usilovali, se
téměř ze dne na den zcela změnilo, mnohé pomyslně
utichlo. Uprostřed té tmy se však začala objevovat malá
světla, která jí postupně prostoupila. Co bylo skryto
za tím světlem? Byli to lidé, kteří skrze svoji odvahu,
ohleduplnost, empatii a laskavost do společnosti
postupně vrátili naději. Byla to odvážná a aktivní
občanská společnost, která se spojila, aby nezištně
pomáhala těm, kteří to potřebují. Jak aktuální byla
naděje v jarních měsících, tak nyní, v souvislosti
s vývojem situace, získává ještě hlubšího významu,
proto abychom si zachovali svobodu a odvahu nést
odpovědnost za její podobu.
Veletrh neziskových organizací NGO Market pořádáme
společně s Vámi již více jak dvacet let. Každoročně se
s novou energií a radostí pouštíme do dalšího ročníku.
Usilujeme o to, aby mnohdy anonymní podoba
neziskových organizací získala konkrétní tvář lidí,
kteří za nimi opravdu stojí. Letošní NGO Market, který
se poprvé za 21 let nekoná fyzicky, se přesunul do
online podoby a stanul před svojí velkou výzvou - Jak
ztvárnit a přinést blíže tyto tváře neziskového sektoru,
za jejichž slovy a jmény organizací, stojí jasné skutky
a činy? Nadace Forum 2000 vnímá letošní konání
veletrhu neziskovek jako výjimečnou příležitost, jak
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oslavit tuto rozmanitost občanské společnosti, která
je dána nekonečným rozměrem lidské bytosti a její
odpovědnosti za věci tohoto světa.
Proto, i v online podobě, je letošním mottem stále
velmi aktuální „Mluvme spolu“. Mluvme spolu, neboť
slova mají velkou moc a mohou se stát v mnohých
situacích potřebnou laskavou náručí. Zajímejme se,
jak můžeme tvořivě hledat nové cesty ke kultivované
výměně názorů, jak vést dialog, jak slova ztvárnit a jak
jim dát konkrétní podobu. Inspirujme se k odvaze
a zodpovědnosti za podobu světa, ve kterém žijeme
a mějme odvahu stále se učit a vzdělávat.
Zažijte proto radost ze společného dialogu společně
s námi a toto online konání NGO Marketu přijměte
i jako inspiraci, jak lze pozvat naději do svého života.
Jelikož tam, kde je naděje, je i život.
Jakub Klepal
Výkonný ředitel
Nadace Forum 2000

www.forum2000.cz
facebook.com/forum.2000
#forum2000
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S ŘEDITELEM ODBORU ROVNOSTI
ŽEN A MUŽŮ: „VEDEME DIALOG KE
SPOLEČENSKÉ ZMĚNĚ“
„Mluvit spolu“ je v otázkách rovnosti žen a mužů
klíčové. Pandemie covid-19 navíc ukázala, jak
důležitý je v časech krize dialog s občanskou
společností, která nastavuje zrcadlo přijímaným
opatřením, říká Radan Šafařík, ředitel Odboru
rovnosti žen a mužů na Úřadu vlády. Mluví
o tom, jak může úřad i občanský sektor pomáhat
na cestě k společnosti, kde ženy a muži jsou si
skutečně rovni.

postižením, nebo pro cizinky, kvůli tlumočení. Nakonec
byl plošný zákaz přítomnosti blízké osoby u porodu
zrušen. Podobně jsme upozorňovali na to, že stát
při kompenzacích zapomíná na osoby zaměstnané
na dohody, což jsou ve větší míře ženy. Vláda se pak
rozhodla pomoci i jim. Zásadní roli hrál občanský sektor
při pomoci obětem domácího násilí. Organizace jako
Rosa či Bílý kruh bezpečí samy přicházely s inovativními
přístupy, jak pomáhat obětem i v době ztíženého
osobního kontaktu.

Zasáhla pandemie
životy žen a mužů
rozdílně?
Ano. Onemocnění samotné více postihovalo
muže. Ženy zase ve větší
míře doplácely na související opatření. Zavřely se školy, břímě péče
o děti a o domácnost
zůstala do velké míry na
ženách. Studie také ukazují, že na krizi doplácejí odvětví, kde pracují převážně
ženy a nezaměstnanost žen tak roste rychleji. Zákaz
vycházení negativně ovlivnil možnost obětí domácího
násilí vyhledat pomoc a vedl k eskalaci partnerských
konfliktů. V neposlední řadě zasáhla pandemie i do tak
intimní oblasti, jako jsou porody.

Daří se tedy díky občanskému sektoru prosazovat
rovnost žen a mužů rychleji?
Česká republika se v žebříčcích rovnosti žen a mužů
umisťuje na spodních příčkách. Ženy v Česku vydělávají
v průměru o pětinu méně než muži, jejich zastoupení v
politice je stále jen asi 20 %. Na nerovnosti ale doplácejí
i muži – kvůli genderovým stereotypům jsou děti při
rozvodu svěřovány hlavně matkám. V posledních letech
také klesá podíl mužů s vysokoškolským vzděláním.
Občanský sektor na tyto nerovnosti poukazuje, ale
jeho síla není tak velká jako v zahraničí. Například ve
Španělsku ženy organizovaly masové protesty poté,
co za skupinové znásilnění dívky v bezvědomí byli
pachatelé odsouzeni na 9 let odnětí svobody. Tyto
protesty pak vedly ke změně španělské legislativy.
U nás skončí každé druhé znásilnění podmíněným
propuštěním. Přestože na nízké tresty odborná
veřejnost i některé občanské iniciativy upozorňují, stále
to není otázka celospolečenského významu.

Jakou roli v zmírňování negativních dopadů sehrál
občanský sektor?
Zjednodušeně řečeno nastavoval zrcadlo přijímaným
opatřením. Abych to vysvětlil, Odbor rovnosti žen
a mužů funguje jako prostředník v komunikaci mezi
občanským sektorem a ministerstvy, vládou a dalšími
institucemi. Podněty přicházející z terénu, ze strany
občanských iniciativ a neziskových organizací, mají
potenciál upozornit na nedostatky a problémy, která
je potřeba řešit. A to se dělo i v čase pandemie, kdy
jsme dostávali podněty ze strany občanské veřejnosti
a poskytovali doporučení orgánům, které v krizi
rozhodovaly.
V čem třeba tato komunikace pomohla?
Například při plošném zákazu otců při porodech, kdy
se podařilo docílit výjimky pro ženy se zdravotním
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Proč u nás chybí motivace měnit tyhle věci zdola?
Asi je to obecně tím, že rovnost žen a mužů je u nás
vnímaná jinak než třeba ve skandinávských zemích
nebo zmíněném Španělsku. Tam nemají lidé problém
identifikovat se jako feministé a nerovnosti chtějí
aktivně řešit. Věřím ale, že když o nerovnostech budeme
mluvit a nezlehčovat je, společnost posuneme. Již
teď na tom děláme. V posledních měsících intenzivně
dokončujeme Strategii pro rovnost žen a mužů. Měli
jsme k ní veřejnou konzultaci, kulaté stoly s ministerstvy,
neziskovými organizacemi i akademickou obcí.
Klademe si v ní vysoké cíle, kterých můžeme dosáhnout
pouze tehdy, když budeme ochotni vést dialog mezi
těmi, kterých se opatření týkají, a těmi, kdo opatření
nastavují.
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JEN PRO POŽITEK PŘÍTOMNÉHO
OKAMŽIKU MI MOJE SVĚDOMÍ
NEDOVOLÍ ŽÍT

Rozhovor s Terezou Nvotovou, patronkou letošního
NGO Marketu a Festivalu demokracie
Proč jsi se rozhodla podpořit neziskové organizace
a NGO market?
Protože ve světě, kde kolabují téměř všechny systémy,
kde člověk devastuje přírodu, kde lidské zdraví
a důstojnost závisí od osobního bohatství, kde pod
tlakem dezinformací pravda ztrácí jakoukoliv hodnotu
a lidé se vysmívají těm, co neztratili poslední zbytky
solidarity - je potřeba vyjádřit co nejhlasitější podporu
těm, kteří to ještě nevzdali a bojují za svět bez krutosti.

Jsi Slovenka, dlouhá léta žiješ převážně v Praze,
ale také často pobýváš v NY? Jak vnímáš rozdíl
v přístupu mezi těmito zeměmi k neziskovkám?
V Čechách se lidem, kteří chtějí pomáhat a nerozlišují
hodnotu člověka podle barvy pleti nebo místa
narození, říká pejorativně - sluníčkáři. V Americe
jsem nic takového nikdy neslyšela. Je pravda, že se
nepohybuji mezi Trumpovými voliči, ale domnívám
se, že zesměšňování práce neziskových organizací si
tam dovolí jen skuteční burani. U nás to člověk slyší
i od vzdělaných lidí a bohužel, nejen to. Mnoho lidí
věří konspiracím, a za altruismem a potřebou pomoci,
hledají nějaká spiknutí. Je to opravdu smutné.

“Největší paniku mám
však z klimatické krize,
která se neřeší”
Máš za sebou nějakou konkrétní zkušenost práce
s neziskovkami?
Mám jich hodně. Dobré i špatné. Začalo to v dětství,
kdy jsem z kapesného posílala každý měsíc 200
korun Slobode zvířat (pozn. Slovenská nezisková
organizace pro ochranu zvířat) a chodila venčit psy
do útulku. V pubertě jsem trávila léto v romské osadě
a připravovala děti do první třídy. Před pár lety jsem
se nezávisle na jakékoliv neziskové organizaci vydala
s kamarády pomahat při uprchlické krizi do Slovinska
a Makedonie. Tam jsem zažila asi nejsilnější momenty,
které mě změnily na celý život. Organizace, které
tam pomáhaly, to neměly lehké, a bohužel kvůli
několika jednotlivcům a nastavení velkých charit,
jsem s některými neziskovými organizacemi musela
i “bojovat”, aby svou práci nezanedbávaly a netrpěli
tak lidé a malé děti. Jsem sice filmařka, ale vždy jsem
plánovala, že když mi to nevyjde u filmu, půjdu pracovat
do nějaké “zelené” neziskové organizace.
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Ve svojí tvorbě se věnuješ i politickým a sociálním
tématům. Co v této oblasti momentálně vnímáš
jako největší problém, na který se chceš ve svojí
práci zaměřit?
Těch problémů je dost a jsou všechny provázané.
Největší paniku mám však z klimatické krize, která se
neřeší a už teď přináší s sebou nejen destrukci přírody
a hromadné vymírání druhů, ale i sociální a ekonomické
problémy. Postupem času to bude horší a horší.
Problém je, že lidé už vědcům nevěří a já mám pocit, že
jediná možnost, jak je dostat k tomu, aby vnímali svoji
odpovědnost za svět, ve kterém žijí a který po sobě
zanechají, je jenom skrze emoce, skrze příběhy. Proto
točím filmy. Ale musím se přiznat, že i na mě už někdy
doléhá pocit skepse. Říkám si však, že když to vzdám,
tak žít jen pro požitek přítomného okamžiku, mi moje
svědomí nedovolí.
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DOBROVOLNICKÉ CENTRUM
Zajímá Vás, jak je možné se zapojit do dobrovolnické
činnosti. A nehledají neziskové organizace právě
Vás? Na webu NGO Marketu najdete od 2.11. do
30.11.2020 přehled neziskovek, které právě někoho
shání. Pro inspiraci, co vlastně daná nezisková
organizace dělá, zavítejte do Týdnu pro neziskový
sektor a podívejte se na jejich prezentační video.

Chcete - li se poradit o dobrovolničení, neváhejte
kontaktovat paní Michaelu Jandovou z organizace
HESTIA - Centrum pro dobrovolnictví, z.ú. na e-mailu
michaela.jandova@hest.cz
a nebo telefonicky
+420 605 543 014 , která Vám ráda pomůže a poradí.
Pro lepší orientaci, u názvů organizací, které hledají
dobrovolníky, uvádíme symbol “D”.

PROPOJME SE

PODCAST MLUVME SPOLU

Hledáte smysluplnou práci? Chtěli byste pracovat
v nezisku? Na webu NGO Marketu najdete od 2.11. do
30.11.2020 pracovní nabídky neziskových organizací,
které aktuálně někoho shání. Pro inspiraci, co vlastně
daná nezisková organizace dělá, zavítejte do Týdnu pro
neziskový sektor a podívejte se na jejich prezentační
video. Pro lepší orientaci, u názvů organizací, které
hledají nové kolegy, uvádíme u názvu jejich organizace
symbol “P”.
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Neziskovky spojuje upřímná touha pozitivně a aktivně
ovlivňovat prostředí kolem sebe. Co je k tomu vede?
Co je každý den motivuje do práce? Co vše řeší a co
vše lze vyřešit? Kdo se skrývá za jednotlivými jmény
organizací? Poslouchejte vždy jednou týdně náš nový
podcast Mluvme spolu a nechte se společně s námi
přenést do světa a tajů nejen neziskových organizací.
Podcast startuje v pondělí 9. listopadu.
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CRM PRO NEZISKOVKY – IT ŠÍŘÍ DOBRO
CRM pro neziskovky nabízí už od roku 2012 platformu CRM Salesforce. Mohlo by se zdát, že systém pro
řízení vztahů se zákazníky k neziskovkám neladí. Opak je ale pravdou. Konkrétní případ ukáže víc.

Zadání: šetřit čas a energii

Greenpeace je mezinárodní ekologická organizace, jejíž
projekty a chod financuje rozsáhlá síť dárců. Neziskovka
potřebovala co nejpřesnější informace o každém dárci
a víc času na osobní kontakt. Všichni, kteří oslovovali
dárce, chtějí vidět došlé platby a předchozí komunikaci.
Navíc bylo třeba vytipovat jednorázové dárce, kteří by
organizaci podporovali trvale, a ty, kteří by byli ochotni
navýšit platbu.

Řešení: automatické procesy a rychlé
reporty

CRM systém nabízí široké možnosti propojení.
Fundraiser pak těží z toho, že se příchozí platby
automaticky párují s kontakty v databázi. Je tedy hned
zřejmé, kdo na co přispěl a kolik. Greenpeace využila
hned několik propojení: online transakci propojenou
s Darujme.cz, přímé inkaso (direct debit) z banky, platbu
v rámci SIPO a platbu složenkou z České Pošty.
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Po automatizaci plateb přišla na řadu konverze dárců.
Každému typu kampaně se přiřadí specifické workflow.
To podle daných kritérií vybírá dárce do skupin pro
telefonáty, e-mailové kampaně, připomínky e-mailem
nebo sms. Systém filtruje pravidelné dárce s potenciálem
vyššího daru nebo ty, kteří s dary přestali. Nemůže se stát,
že se na někoho „zapomene“. K tomu přibyl pokročilý
telefundraisingový modul, kde operátor oslovuje nové
dárce nebo používá automaticky generované seznamy.
Poznámky a další akce si pak poznamená přímo ke
kontaktu, takže k nim okamžitě mají všichni přístup.
Přímo z databáze se spouští hromadné sms, e-mailové
kampaně či petice. Systém zahrnuje souhlasy s GDPR
a nastavení odběrů. Díky práci s jednou databází a stále
aktuálními daty je stále k dispozici analýza výsledků,
třeba kalkulace aktivovaných a reaktivovaných dárců.
A tak Greenpeace šetří energii díky technologii. Méně
času u počítače a spousta věcí běží sama: pomocí CRM
šetří neziskovka energii. Elektrickou i lidskou.

Kvalitní software pro každého

CRM Salesforce je pro neziskovky zdarma a umožňuje
vybrat si přesně to, co která organizace potřebuje.
Greenpeace si vybrala do svého systému moduly
a aplikace, které umožňují hladký průběh plateb,
rychlé reporty, správu dobrovolníků a zaměstnanců
a aplikace pro získávání dárců. Technologií se ale nabízí
nepřeberně a v tom spočívá kouzlo a dobro systému.
www.crmproneziskovky.cz
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TÝDEN PRO NEZISKOVÝ SEKTOR
Každý den od 2. do 6.11. budou zveřejňovány video prezentace jednotlivých neziskových organizací
a součástí budou i debaty, workshopy a projekce dokumentárních filmů. Všechny informace budou
dostupné na webových stránkách NGO Marketu a sociálních sítích NGO Marketu.
Každý den Týdne pro neziskový sektor je věnován jednomu tématu:

PONDĚLÍ
2.11.2020

ÚTERÝ
3.11.2020

Lidská práva a
demokracie

Kultura, sport
& volný čas

STŘEDA
4.11.2020

ČTVRTEK
5.11.2020

PÁTEK
6.11.2020

Životní prostředí,
Výchova a vzdělávání krizová a humanitární
pomoc

Sociální služby
a zdraví

Součástí Týdne pro neziskový sektor budou debaty, workshopy a dokumentární filmy.
Na online debaty a workshopy se můžete připojit prostřednictvím ZOOM odkazu, který naleznete u každé události
níže, a budou i živě vysílány na FB NGO Marketu. Záznamy debat a workshopů bude k dispozici na webových
stránkách NGO Marketu a na FB NGO Marketu.

PROGRAM TÝDNE PRO NEZISKOVÝ
SEKTOR
PONDĚLÍ / 2.11.2020 / 16:00 – 17:00

ONLINE DEBATA

ONLINE

A komu tím prospějete? Role neziskových organizací v občanské společnosti
Kdo jsou vlastně neziskové organizace a je jejich činnost tak potřebná, jak tvrdí? Jaká je jejich role v občanské společnosti? Odkud
na svoji práci berou peníze? Co vše řeší a co vše dokáží vyřešit? Co vlastně znamená spojení ne – zisk? Kde všude se s neziskovými
organizacemi setkáváte, aniž byste to třeba tušili? A komu svojí činností tedy opravdu prospívají?

Moderátor: Ivana Dingová, Koordinátor komunikace a péče o dárce, Diakonie ČCE - Středisko humanitární
a rozvojové spolupráce
ODKAZ NA ZOOM

ÚTERÝ / 3.11.2020 / 14:00 – 15:00

ODBORNÝ WORKSHOP

ONLINE

Česká televize neziskovkám a občanské společnosti

Uvažujete o komunikační spotové kampani, která by oslovila široké publikum? Chcete představit Vaši činnost v televizi? Nebo získat
podporu pro konkrétní projekty v některém z benefičních pořadů? Přijďte se seznámit s nabídkou České televize pro neziskovky.

Ve spolupráci s: Česká televize
Přednášející: Jiří Váňa, manažer charitativních aktivit ČT
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ODKAZ NA ZOOM
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STŘEDA / 4.11.2020 / 14:00 – 15:00

ODBORNÝ WORKSHOP

ONLINE

Zdokonalte si své fundraisingové dovednosti dvěma snadnými kroky

Přijďte a připojte se k nám na interaktivní diskusi o tom, jak vybudovat důvěryhodné vztahy s vašimi partnery, kolegy a klienty.
Fundraising je umění a věda, nejedná se však o raketovou vědu.:) Tento workshop bude kombinací teorie, případových studií, osobních
příběhů a praktických cvičení. Naučíte se, jak si získat nové potenciální partnery a jak stávající udržet dlouhodobě.

Ve spolupráci s: Velvyslanectví USA v České republice
Přednášející: Kristin LaRonca Parpel, koučka a lektorka

ČTVRTEK / 5.11.2020 / 20:00

ODKAZ NA ZOOM

ONLINE

ODBORNÝ WORKSHOP

Jak na dárce s pomocí CRM systému

V letošním roce je valná většina organizací v ČR i na SR nucena přejít do online prostoru. To znamená upravit svou fundraisingovou
strategii, začít intenzivnější online komunikaci, najít vhodné technologické řešení pro správu dat - např. kontaktů, darů, kampaní,
reportingu atd. Jak a kde ale začít? Pojďme se podívat na to, jak některé organizace zvládají tuto výzvu a podívejme se společně na tvz.
Best practice. Podíváme se na to, jak využít CRM systém Salesforce ke správě dat i automatizacím, ale i na to, jak nezapomenout, že na
druhé straně je dárce = člověk.

Ve spolupráci s: CRM pro neziskovky, z. s.
Přednášející: Martin Humpolec, Salesforce konsultant a dobrovolník CRM pro neziskovky
ODKAZ NA ZOOM

ČTVRTEK / 5.11.2020 / 20:00

DOKUMENTÁRNÍ FILM

ONLINE

Krajina v tísni

Dokumentární film Krajina v tísni vyrobila společnost Člověk v tísni v souvislosti s masivní pomocí, kterou opakovaně poskytuje při
povodních v ČR. Vzpomínky na povodně před několika lety odešly s velkou vodou a dnes spíš Česko řeší problém sucha. Bleskové
záplavy i vysychání krajiny jsou projevem proměn globálního klimatu i důsledkem našeho zacházení s přírodou. Film zdůrazňuje
dlouhodobý a dalekosáhlý důsledek špatného nakládání s českou krajinou. Jedná se o mezigenerační dialog akcentující dopad našeho
jednání na životy našich dětí. Kombinuje výpovědi odborníků, záběry aktuálních problémů i animované sekvence.

Režie: Petr Jančárek
Česká republika / 2017 / 52 min.

PÁTEK / 6.11.2020 / 20:00

KE ZHLÉDNUTÍ NA WEBU NGO MARKETU

DOKUMENTÁRNÍ FILM

ONLINE

Autoportrét

Snímek Autoportrét na letošním ročníku festivalu Jeden svět získal hlavní cenu Regionální poroty, která se skládá z lidí nominovaných
regionálními festivaly Jednoho světa. Projekce na NGO Marketu je premiérovou projekcí filmu v rámci Promítej i ty!
„Chtěla jsem zůstat navždy dítětem,“ říká norská umělkyně Lene Marie Fossen. Drobná osmadvacetiletá dívka bojující s anorexií fyzicky
nikdy neprošla pubertou. Přestala jíst, když jí bylo deset let. Od té doby nemoc zcela ochromila nejen její tělo, ale i myšlenky. Radost
ze života se probudila až s novou vášní, portrétní fotografií. Schovaná za objektivem zachycuje Lena tváře řeckých starousedlíků i dětí
v uprchlických táborech. S kolekcí vlastních autoportrétů se dostává mezi světovou fotografickou špičku. Přicházejí nabídky na vlastní
výstavy, rozhovory, televizní vystoupení. Čím víc se Leniny fotografie dostávají do centra pozornosti, tím víc ji znovu začíná ovládat
nemoc. Snímek je intimní výpravou do života dívky, která si přeje, aby si ji svět pamatoval jako významnou fotografku, nikoli jako
pacientku s poruchou příjmu potravy.

Režie: Espen Wallin, Margreth Olin, Katja Høgseth
Norsko / 2020 / 80 min.

KE ZHLÉDNUTÍ NA WEBU NGO MARKETU

Mnoho dalších dokumentárních filmů z Jednoho světa si můžete zdarma stáhnout a zhlédnout na promitejity.cz.
Změna programu vyhrazena. Aktuální program naleznete na naších stránkách www.ngomarket.cz.

NGO MARKET 2020

ONLINE
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SEZNAM ZÚČASTNĚNÝCH ORGANIZACÍ
LIDSKÁ PRÁVA A PODPORA DEMOKRACIE
Evropská komise

ec.europa.eu/czech-republic/
Zastoupení EK plní roli “ambasády” EU v ČR a jeho hlavním úkolem
je být komunikačním mostem mezi Bruselem a českou veřejností.
Přináší informace o EU, jejích politikách a nových legislativních
návrzích. Zprostředkovává dění a diskuzi v evropských institucích
české veřejnosti nejrůznějšími způsoby a komunikačními kanály.
Pracovníci Zastoupení EK jsou ve spojení s novináři, politiky
a úředníky státní správy i samospráv, akademiky; s představiteli
malých i velkých firem a různých zájmových asociací; neziskového
sektoru a představiteli občanské společnosti, atd..

Evropa pro občany

www.euroskop.cz/9041/sekce/evropa-pro-obcany
Program Evropa pro občany je hlavním nástrojem Evropské unie
pro rozvoj demokratické angažovanosti a aktivního evropského
občanství. Národní kontaktní místo Programu pro podporu českých
žadatelů zajišťuje Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády ČR.

Úřad vlády ČR Odbor rovnosti žen a mužů

www.tojerovnost.cz
Odbor rovnosti žen a mužů koordinuje agendu rovnosti žen a mužů
na celostátní úrovni. Poskytuje metodickou a odbornou podporu síti
koordinátorů a koordinátorek rovnosti žen a mužů na jednotlivých
ministerstvech (tzv. gender focal points). Dále také plní funkci
sekretariátu Rady pro rovnost žen a mužů založené usnesením
vlády z 10. října 2001, č. 1033. Rada je stálým poradním orgánem
vlády ČR pro otázky rovnosti žen a mužů.

Anna Lindh Foundation Czech network

www.iir.cz
Nadace Anny Lindh je mezinárodní organizace sdružující 42 zemí
v euro-středomořském regionu, která podporuje mezikulturní
dialog, spolupráci, důveru, respekt a porozumění napříč občanskou
společnost.

DEMAS

www.demas.cz
DEMAS sdružuje 14 českých nevládních organizací, které se
zabývají podporou demokracie, základních lidských práv, občanské
společnosti, dobrého vládnutí a tzv. vlády práva ve třetích zemích.

Nadace rozvoje občanské společnosti

www.nros.cz
Posláním NROS je rozvíjet občanskou společnost a neziskový
sektor v ČR. Finančně podporuje projekty zaměřené na ohrožené
a znevýhodněné skupiny, podporu lidských práv a demokratických
hodnot aj.

Post Bellum, o.p.s.

www.postbellum.cz
Post Bellum je nezisková organizace, která od roku 2001 vyhledává
a nahrává vzpomínky pamětníků klíčových momentů 20. století.

Nadační fond proti korupci (“P”)

www.nfpk.cz
Podporujeme občany, kteří se odmítají s korupcí smířit a nebojí se
krádež nazvat krádeží. Analyzuje podněty, publikuje, tvoří legislativu
a školí v rámci Protikorupční akademie.

Sdružení VIA

www.sdruzenivia.cz
Sdružení VIA se zabývá využitím technologií pro dobrou věc. Jeho
nejdůležitějším programem je TechSoup, který poskytuje darovaný
software, hardware a IT služby neziskovým organizacím.

Spolek pro ochranu žen, z. s.

www.spolekproochranuzen.cz
Spolek nesouhlasí se situací v ČR, kdy 90% prostitutek začne s touto
profesí z důvodu sociální nouze. Věnuje se osvětě a upozorňuje
politiky na souvislosti mezi sociálními problémy a prostitucí.

Člověk v tísni

www.clovekvtisni.cz
Člověk v tísni poskytuje okamžitou humanitární pomoc a pomáhá
lidem postavit se na vlastní nohy. Podporuje vzdělávání dětí, pomáhá
nejchudším a nejzranitelnějším, podporuje obránce lidských práv.
Ctí hodnoty vzájemné pomoci, solidarity a humanismu.

SOCIÁLNÍ SLUŽBY A ZDRAVÍ
Letokruh, z.ú.

www.letokruh.eu
Letokruh provozuje vícegenerační dobrovolnické centrum se
speciálními aktivitami pro dobrovolníky v seniorském věku a šíří
povědomí o možnostech a přínosech dobrovolnictví v každém
věku.

NGO MARKET 2020
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Kaleidoskop - centrum terapie a vzdělávání, z.ú.

www.kaleidoskop-os.cz
Ústav poskytuje podporu lidem s poruchou osobnosti formou
terapeutické komunity v Solenicích u Příbrami a odborným
sociálním poradenstvím v Ambulanci Kaleidoskop a následnou péčí
DBT Centra.
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POHODA- společnost pro normální život lidí
s postižením, z. ú.

www.pohoda-help.cz
POHODA – společnost pro normální život lidí s postižením, z.ú. už
více než 20 let umožňuje dospělým lidem s mentálním postižením
žít tak, jak žijí jejich vrstevníci bez postižení.

Charita Česká republika

www.charita.cz
Charita Česká republika je největším nestátním poskytovatelem
sociálních i zdravotních služeb v ČR. Její síť tvoří více než 320 Charit
a pořádá Tříkrálovou sbírku, nejrozsáhlejší sbírkovou akci v České
republice.

Společnost E / Czech Epilepsy Association, z.s

www.spolecnost-e.cz
Společnost E je nezisková organizace podoprující lidi s epilepsií
a jejich blízké v rámci celé ČR. V letošním roce slaví 30 let od založení.

Mezi námi o.p.s.

www.mezi-nami.cz
Společnost Mezi námi šíří myšlenku mezigeneračního setkávání. Do
jejich projektů se má možnost zapojit zástupce jakékoliv generace,
kterého tyto aktivity osloví a má chuť se přidat.

Krása pomoci

www.krasapomoci.cz
Nadace během 11 let rozdělila mezi neziskové organizace
pomáhající seniorům přes 31 mil. Kč. V rámci vlastního projektu
“Doma bez obav” pomohla tisícům seniorů, aby mohli žít důstojně
doma.

Willík - spolek pro Williamsův syndrom, z.s.

www.spolek-willik.cz
Willík sdružuje rodiny vychovávající děti s Williamsovým syndromem,
vzácným genetickým postižením. Cílem spolku je podpora rodin,
šíření informací a snaha o začlenění lidí s WS do společnosti.

NAUTIS (“D”)

www.nautis.cz
Národním ústavu pro autismus, z. ú. poskytuje od roku 2003 širokou
nabídku služeb pro lidi s poruchou autistického spektra a jejich
rodiny z celé České republiky.

META, o.p.s. - Společnost pro příležitosti mladých
migrantů (“D”)

www.meta-ops.cz
Podporuje cizince v rovném přístupu ke vzdělávání a v pracovní
integraci, nabízí podporu pedagogům a školám, pokud se potýkají
se specifickými potřebami dětí a žáků s odlišným mateřským
jazykem (OMJ).

Fosa o.p.s.

www.fosaops.org
Posláním společnosti je začlenění lidí se znevýhodněním do
společnosti, o dosažení maximální možné míry jejich soběstačnosti
a aby kvalita jejich života odpovídala kvalitě života lidí bez
znevýhodnění.

Pestrá, o.p.s.

www.pestra.cz
Pestrá se zabývá výcvikem asistenčních psů pro lidi s různými
druhy postižení a jako jediní v ČR mají mezinárodně akreditovaný
bezkotcový výcvik od uznávané asociace Assistance Dogs
International.

Centrum pro integraci cizinců, o.p.s. (“D”)

www.cicpraha.org
CIC je obecně prospěšná společnost, která poskytuje sociální služby,
vzdělávací a volnočasové aktivity cizincům. Všechny programy mají
za cíl imigrantům umožnit samostatný a důstojný život v ČR.

Společnost pro pomoc při Huntingtonově chorobě,
z.s.

www.huntington.cz
Organizace byla založena v roce 1991 jako svépomocné občanské
sdružení, aby vytvořila podpůrný a vzdělávací program na pomoc
pacientům trpícím Huntingtonovou chorobou a jejich rodinám
a blízkým.

DMO POBYTY z.s. (“D”)

www.dmopobyty.cz
Nezisková organizace DMO Pobyty pořádá rehabilitační a zážitkové
pobyty pro lidi s diagnózu dětská mozková obrna. Asistenci v ní
zajišťují dobrovolní asistenti bez nároku na jakoukoli formu odměny.

PARENT PROJECT, z. s.

www.parentproject.cz
PARENT PROJECT, z. s. je pacientská organizace založená rodiči,
jejichž děti se narodily se svalovou dystrofií Duchenne/Becker
a dalšími vzácnými nervosvalovými onemocněními raného věku.

VÝCHOVA, VZDĚLÁVÁNÍ A VÝZKUM / PRÁVO
Bahá’í společenství

www.praha.bahai.cz
Organizace působí na celé planetě v oblasti výchovy k jednotě
lidstva, rovnoprávnosti žen a mužů, odstranění všech forem
předsudků a usiluje o neustále se rozvíjející, trvale udržitelnou
civilizaci.

Mezinárodní mládežnické hnutí Youth Time

www.youth-time.org
MMH Youth Time je nezisková, nevládní, nepolitická a nezávislá
organizace, která nabízí mladým lidem z celého světa jedinečnou
příležitost účastnit se rozličných akcí.

NGO MARKET 2020
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#VšechnyBarvyŽivota

www.pravetedops.cz
Posláním organizace je změna pohledu společnosti na vnímání stáří
a stárnutí. Dále zajišťování aktivizace seniorů (vzdělávání, pohyb,
komunitní věci) a vytváření pozitivních seniorských vzorů.

Hodnotové vzdělávání Cyril Mooney

www.skolacyril.org
Hodnotové vzdělávání je vzdělávací koncept, didaktický nástroj,
a to včetně metody a 160 zpracovaných témat, který staví hodnoty,
vztahy a charakter žáka mezi priority školy.
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Dům zahraniční spolupráce

www.dzs.cz
Dům zahraniční spolupráce je příspěvkovou organizací Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy a administruje mezinárodní aktivity
v oblasti vzdělávání.

HESTIA - Centrum pro dobrovolnictví, z.ú.

www.hest.cz
HESTIA se zaměřuje na podporu a rozvoj dobrovolnictví ve všech
jeho podobách.  

KULTURA, SPORT A VOLNÝ ČAS
Unijazz - sdružení pro podporu kulturních aktivit,
z.s.

Česko-německý fond budoucnosti

www.unijazz.cz
Unijazz vydává nekomerční měsíčník kulturní magazín UNI, pořádá
festival pro židovskou čtvrť v Boskovicích a festival Alternativa.
Provozuje Kaštan – scéna Unijazzu na Břevnově.

www.fb.cz
Česko-německý fond budoucnosti je nadační fond, který podporou
společných česko-německých projektů přispívá k prohlubování
vzájemného poznávání, přátelských vztahů a spolupráce mezi
Čechy a Němci.

Tamjdem, o.p.s.

H40

www.tamjdem.cz
Tamjdem propojuje širokou veřejnost a různorodé neziskové
organizace v ČR i ve světě skrze denní či víkendové dobrovolnické
projekty a workcampy a pořádá i akce zaměřené na neformální
vzdělávání.

www.h40.cz
H40 je prostor, kde se lidé a společnosti setkávají, vzdělávají,
vzájemně se inspirují a společně tvoří nejen v oblasti digitálních
technologií a umění.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A KRIZOVÁ A HUMANITÁRNÍ POMOC /
ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE
ADRA

www.adra.cz
ADRA Česká republika poskytuje humanitární pomoc při
mimořádných událostech doma i v zahraničí. Zároveň realizuje
dlouhodobé rozvojové projekty. V Česku koordinuje 15
dobrovolnických center.

Český červený kříž (“D”)

www.cckpraha1.cz
Spolek se zabývá humanitární pomocí, krizovou připraveností,
vzděláváním široké veřejnosti, volnočasovými aktivitami pro děti,
mládež, dospělé a seniory, společensky pečuje o dárce krve.

Diakonie ČCE - Středisko humanitární a rozvojové
spolupráce (“D”)

Informační centrum Organizace spojených národů
v Praze
www.osn.cz
Informační centrum OSN v Praze zprostředkovává informace
o činnosti a cílech organizace, navazuje partnerské vztahy
s institucemi státu, nevládními organizacemi, školami, médii
i soukromým sektorem.

EKODOMOV

www.ekodomov.cz
Ekodomov zavádí kompostování ve firmách i v domácnostech.
Ve školách realizuje na toto téma výukové programy a organizuje
kroužek Malý průzkumník přírody. Provozuje dvě třídy lesní
MŠ Šárynka.

Permakultura (CS) (“D”, “P”)

www.diakoniespolu.cz
Středisko humanitární a rozvojové spolupráce Diakonie se
už devátým rokem věnuje pomoci v zahraničí při krizích, ale
i dlouhodobým projektům v rozvojových zemích. V ČR pomáháme,
když jsou povodně.

www.permakulturacs.cz
Posláním spolku je uvádět v život permakulturu, tj. systém
navrhování a realizace trvale udržitelných lidských usedlostí. Přitom
s přírodou spolupracuje, nebojuje s ní.

Erasmus Student Network Czech Republic

www.ekvadornadlani.cz/dobrovolnik
Spolek se zabývá ochranou ekosystému suchého tropického lesa
společně s obnovou oblasti zdevastované několika zemětřeseními
v pobřežní přírodní rezervaci Cordillera del Bálsamo v Z Ekvádoru.

www.esncz.org
Nezisková mezinárodní studentská organizace, reprezentující
mezinárodní studenty, skrze které poskytuje příležitosti pro
mezikulturní porozumění a osobní rozvoj.
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Global Volunteer Office
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STAŇTE SE PŘÍTELEM NADACE FORUM 2000!

Program Přátelé Nadace Forum 2000 sdružuje pravidelné individuální dárce podporující činnost nadace. Vaší
podporou můžete přispět k realizaci projektů podporující demokratické hodnoty, respekt k lidským právům,
rozvoj občanské společnosti a posilování náboženské, kulturní i etnické tolerance. Nadace Forum 2000
tyto projekty organizuje již více než 20 let, a to díky svým pravidelným dárcům a podporovatelům. Připojte
se do rodiny Fora 2000 a pomozte nám i nadále naplňovat a šířit odkaz našeho zakladatele Václava Havla!
Pro darování či více informací navštivte naše webové stránky: https://www.forum2000.cz/pratele-nadace

CHCI PŘISPĚT
https://www.darujme.cz/projekt/1202882

NEBO NÁS PODPOŘTE ZAKOUPENÍM PRODUKTŮ FORUM 2000!

Tričko Fora 2000 – Václav Havel

Forum2000 Brooch
Made by BeWooden

Pro koupi našich produktů navštivte: bit.ly/Forum2000merch
V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit na adrese friends@forum2000.cz či telefonním čísle
+420 224 310 991.

SEZNAM PARTNERŮ
HLAVNÍ PARTNER PROJEKTU
Magistrát hlavního města Prahy
www.praha.eu

PARTNEŘI PROJEKTU
CRM pro neziskovky

Taiwan Foundation for Democracy

Evropská komise

Úřad vlády ČR Odbor rovnosti žen a mužů

Leo Express

Velvyslanectví USA v České republice

www.crmproneziskovky.cz

ec.europa.eu/czech-republic/

www.leoexpress.com/

www.tfd.org.tw

www.tojerovnost.cz

cz.usembassy.gov

PODPOROVATELÉ PROJEKTU
Evropa pro občany

Nadace rozvoje občanské společnosti

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

www.nros.cz

Nadace Friedricha Naumanna

Festival Jeden svět (Promítej i ty!)

www.fnf-europe.org

www.jedensvet.cz

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER PROJEKTU
Česká televize

www.ceskatelevize.cz

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI PROJEKTU
Institut pro památky a kulturu
www.propamatky.info
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Rádio 1

www.radio1.cz
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PARTNEŘI PROJEKTU
Hlavní partner

Partneři

Podporovatelé
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Hlavní mediální partner

Mediální partner

Děkujeme vše partnerům a podporovatelům NGO Marketu 2020.
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