
 

 

  

                                      

zvou na konferenci  

Jak mohou NNO prosazovat naplňování Agendy 2030/SDGs v současné společenské 
situaci v ČR? 

Kdy:   11. prosince 2017 od 12:00  

Kde:   Hub Pracovna,  Vlkova 36, Praha 3 – Žižkov  

Kdo:   Představitelé členských organizací platforem zastoupených v Měj se k světu věnující se policy práci či 
kampaním, členové/členky řídicích orgánů, hosté  

Zaměření akce:  

 Shrnout aktuální stav a vyhlídky naplňování agendy Cílů udržitelného rozvoje na úrovni ČR.  

 Diskutovat aktuální politickou a společenskou situaci a ujasnit si výzvy a možnosti, které z ní plynou pro 
advokační NNO.  

Registrovat na konferenci se lze do 6. 12. na tomto odkazu: https://goo.gl/forms/VvqWJUcA2gQxweOw1 

 

Předběžný program: 

12:00 – 12:30 prezence  

12:30 – 12:45 Úvodní představení programu akce a účastníků 

12:45 – 13:45 BLOK I – STAV A VYHLÍDKY PLNĚNÍ AGENDY 2030 NA ÚROVNI ČR  

➢ Agenda 2030/SRUR ČR 2030 – stav příprav implementace a výhled do budoucna 
➢ Reflexe participativních mechanismů a příkladů dobré praxe v končící vládě – resortní a jiné rady, ÚV, 

příprava strategií 
➢ Představení priorit iniciativy Měj se k světu na nejbližší období 

      Hosté:  

Úvod do debaty a moderace: Petr Lebeda//ředitel, Glopolis/ koordinátor Měj se k světu 

Vladimír Špidla/Rada vlády pro udržitelný rozvoj/ ředitel odboru poradců a poradkyň předsedy vlády - tbc 

Jan Žůrek/Rada vlády pro udržitelný rozvoj/předseda České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj - tbc 

13: 45 – 14:00 přestávka/káva, občerstvení 

14:00 – 15:30 BLOK II – VÝZVY A MOŽNOSTI STOJÍCÍ PŘED ADVOKAČNÍMI NNO V SOUČASNÉ SPOLEČENSKÉ SITUACI 

➢ Výzvy, které stojí před NNO v ČR zaměřenými na participaci a dobré vládnutí, mají-li efektivně působit 
v prosazování své agendy – vstupy vybraných zástupců členů platforem Měj se k světu + hostů a následná 
diskuse: 
 
Pro diskusi:  
- Vazby na „spojence“ – kteří to jsou/mohou být (jmenovitě), jak se s nimi účinně propojovat?  
- Obecnější debata k potřebným způsobům práce v aktuální situaci, zejm. se zaměřením na pol. 

reprezentaci.  

 

 

https://goo.gl/forms/VvqWJUcA2gQxweOw1


- Může fungovat sdílení kontaktů a zkušeností?  
 

Robert Basch/ředitel Nadace OSF 

Pavel Franc/programový ředitel Frank Bold/Rekonstrukce státu 

Jiří Koželouh/programový ředitel Hnutí DUHA – tbc 

Klára Laurenčíková/SKAV-Stálá konference asociací ve vzdělávání 

David Ondráčka, ředitel Transparency International ČR 

Šimon Pánek/ředitel Člověka v tísni - tbc 

Jana Smiggels Kavková/předsedkyně České ženské lobby - tbc 

Martin Šimáček/ředitel Institutu pro sociální inkluzi 

              Moderuje: Vojtěch Kotecký/Glopolis 

15:30 – 15:45 přestávka/káva/občerstvení 

15:45 – 17:15 BLOK III – VEŘEJNÝ OBRAZ ADVOKAČNÍCH NNO A JEJICH FINANCOVÁNÍ  

➢ Význam práce advokačních NNO – jak je lépe prodat a zvednout jejich kredit? 

Hosté pro vstupy do diskuse: 

Martin Balcar/ředitel Amnesty International ČR 

Jan Krajhanzl/FSS MU  

Nikola Taragoš/ředitel RomanoNet – tbc  

 
➢ Podmínky pro působení (advokačních) NNO a financování jejich aktivit 

 
Hosté pro vstupy do diskuse: 

Marta Kotecká Misíková/ředitelka Beleco/členka RVNNO 

Robert Basch/ředitel Nadace OSF 

Jolana Turnerová, ředitelka, Spiralis/členka výboru pro legislativu RVNNO - tbc 

Ondřej Koutský/Nadace Karla Janečka - tbc 

 
Moderuje Anna Dumont/Konsorcium NNO pracujících s migranty v ČR 

17:15 – 17:30 SHRNUTÍ HLAVNÍCH VÝSTUPŮ JEDNÁNÍ  

*** 
 

po konferenci bychom Vás rádi pozvali na navazující 

Neformální předvánoční setkání členů platforem Měj se k světu a jejich hostů 

Kdy:   11. prosince 2017 od 18:00  

Kde:   Hub Pracovna,  Vlkova 36, Praha 3 – Žižkov  

Registrace na předvánoční setkání probíhá do 6. 12. na tomto odkazu: https://goo.gl/forms/qmU3VNVv7RAklwBG3 

Informace, dotazy: sekretariat@fors.cz 

*** 
 

https://goo.gl/forms/qmU3VNVv7RAklwBG3
mailto:sekretariat@fors.cz


O Měj se k světu: 

Iniciativa Měj se k světu vznikla jako příspěvek českých neziskových organizací k podpoře plnění globálních cílů udržitelného 
rozvoje – SDGs, schválených OSN v roce 2015. České neziskové organizace, vzdělávací instituce a další organizace, které podporují 
potřebné doma i ve světě, chrání přírodu, usilují o větší rovnost žen a mužů, věnují se vzdělávání a zasazují se o lidskou důstojnost, 
v nich spatřují příležitost pro spolupráci napříč svými tématy a přístupy. K Měj se k světu se hlásí tyto organizace a platformy: 

Analytické centrum Glopolis * DEMAS - Asociace pro podporu demokracie a lidských práv * Česká ženská lobby * FoRS - České 
fórum pro rozvojovou spolupráci * ČOSIV – Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání * Konsorcium nevládních 

organizací pracujících s migranty v ČR * PROUD - platforma pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu * RomanoNet * SKAV - Stálá 
konference asociací ve vzdělávání * Transparency International/ČR * Zelený kruh - asociace environmentálních NNO 

Více informací na www.mejseksvetu.cz 

***  
FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci – je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších 
neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.  

*** 

 

 
  

 

 

Akci bylo možné připravit díky finančním prostředkům                          

České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí ČR                      

v rámci programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR. 

 
  

http://www.mejseksvetu.cz/

