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1. AGORA CE

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 veřej-

ností. Dosahuje toho prostřednictvím svých konzultačních, poradenských, výukových a moderátorských 

činností. Vydává také různé publikace a metodické materiály. Pořádá veřejná setkání, workshopy, 

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

nizace pracuje se širokou veřejností, s dětmi a mládeží a s veřejnou správou na místní, regionální  

i národní úrovni.

Agora chce:

       podporovat rozvoj místní demokracie v České republice i v zahraničí

     přispívat ke zvýšení politické kultury u nászlepšovat komunikaci a spolupráci mezi občany  

 a radnicemi

 rozšiřovat možnosti radnic otevřeně plánovat a rozhodovat o věcech za účasti občanů

 probouzet zájem občanů o komunální problémy

 zlepšovat diskusní a občanské kompetence a 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 Agora Central Europe z iniciativy dvou holandských subjektů – Stichting Agora Europa  

a Instituut voor Publiek en Politiek. Obě instituce a zejména jejich zástupci – Eric Berman, Eisse Kalk, 

Niesco Dubbleboer, Ruben Maes a Jan Lau, měli mnohaleté zkušenosti s organizací interaktivních 

rozhodovacích procesů v Nizozemí. V počátcích své činnosti využívala Agora nizozemských zkuše-

ností s organizací rozhodovacích procesů za účasti veřejnosti.
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V roce 2007 byla provedena transformace občanského sdružení na obecně prospěšnou společ-

nost, což je právnická forma lépe vyhovující cílům a transparentní práci Agory CE. V současné 

době Agora čerpá plně ze svých vlastních zkušeností se zapojováním veřejnosti v České republice 

a dalších zemích v desítkách projektů realizovaných v posledních 22 letech. Od roku 2001 se také 

zaměřuje na pořádání veřejných debat a zlepšování diskusního prostředí v ČR i zahraničí. Již 16 let 

probíhá debatní soutěž Studentská Agora – neformální výchova k občanství pro mladou generaci. 

Od r. 2006 se Agora intenzivně podílí na předávání zkušeností s transformací v rámci studijních cest 

pořádaných pro účastníky z postsocialistických zemí. Zejména od r. 2008 Agora aktivně pracuje  

na přenosu know-how s participací a transformací v zemích Východního partnerství (EaP). Od  

r. 2016 Agora rozšířila své aktivity zaměřené na podporu aktivního občanství a občanské vzdělá-

vání o projekt Simulace zastupitelstva, k němuž nám dala licenci Fridrich Ebert Stiftung. Simulace 

probíhají v desítkách měst ČR i v zahraničí (Gruzie). Od r. 2016 je v ČR Agora CE vedoucím hráčem  

v oblasti participativního rozpočtování.

2. STATUTÁRNÍ ORGÁNY A TÝM ORGANIZACE

Ředitelka:

RNDr. Ivana Bursíková

Správní rada: 

Mgr. Olga Sedláčková

Mgr. Vojtěch Ripka PhD

PhDr. Ing. Pavel Mička 

Noví členové rad k 3. listopadu 2020:

Mgr. Vojtěch Ripka PhD  JUDr. Helena Chudomelová

Mrg. František Havlín   Ing. Jana Nováčková

Mgr. Vojtěch Černý   Ing. Věra Slezáková

Dozorčí rada:

JUDr. Helena Chudomelová

Ing. Aleš Sporek

Ing. Jana Nováčková

V říjnu došlo k povinné obměně obou rad. Doplněné složení je uvedeno výše. Děkujme novým radním 

za důvěru, které si velmi vážíme. Také děkujeme za jejich volný čas, který nám věnují.

Na projektech se v roce 2020 podíleli:

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

participativního rozpočtování, řízení participačních procesů, lektor, moderátor a facilitátor,

Mgr. Pavla Bednáriková, koordinátorka studentských projektů Studentská Agora, Simulace zastupi-

telstva a dalších,

Bc. Miroslava Vitásková, fundraiserka, manažerka projektů participačního rozpočtování, lektorka 

studentských a dalších projektů,

Mgr. Magdaléna Wolfová, socioložka a analytička projektů a politik veřejné správy (zejména parti-

cipativní rozpočtování)

PhDr. Ing. Pavel Mička, vědecký pracovník, facilitátor a moderátor, manažer projektů participace  

a zahraniční expert,

RNDr. Ivana Bursíková, výkonná ředitelka, projektová manažerka projektů v Gruzii,

Mgr. Lenka Jůnová, finanční manažerka,

Josef Novák, účetní.
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Externě spolupracovali:

Anna Dušková - Činčerová (koordinátorka participativních rozpočtů), Juliana Hanzelová (socio-

ložka), Matyáš Borovský, Marek Pohanka, Kristýna Zinková, Štěpán Svoboda, Daniel Justiz, Marie  

Hamerová, Jakub Dolák, Dženg Cho Kim, Karel Eliášek, Sára Pokorná a Adam Koska (tým školitelů  

a porotců), a další.



3. SLOVO ŘEDITELKY: AGORA CE V ROCE 2020

Rok 2020 byl bezpochyby jedním z nejtěžších 

roků za celé fungování Agory. Dopady pande-

mie byly velmi významné nejen na Agoru, ale 

samozřejmě také na společnost jak v Čechách, 

tak po celém světě.

Na jaře jsme dva měsíce v podstatě nemohli 

pracovat. Poté se podařilo přejít do režimu on-

line, ale ta část naší práce, která je založená 

převážně na setkávání lidí, byla pochopitelně 

značně utlumena.

Největší dopad měla pandemie na naše za-

hraniční projekty. Zejména v nich jsme se tedy 

převážně zabývali přesunováním aktivit, jejich 

měněním, vytvářením nových plánů, ale také 

přemýšlením, jak naši práci více přesunout do 

virtuálního prostředí a co v takové situaci může-

me našim partnerům nabídnout.

V domácím prostředí se přesto podařilo se 

úspěšně pokračovat jak v participativním roz-

počtování, tak v asistenci při zapojování veřej-

nosti do urbanistických projektů (plánování roz-

voje Starých Butovic, revitalizace historického 

jádra Březových hor v Příbrami), participativní 

hodnocení spokojenosti s kvalitou života v obci 

v návaznosti na předchozí strategické plánová-

ní (v Českém Brodě a Dobřanech).

Díky pandemii se značně komplikovaly naše do-

mácí projekty zaměřené na vzdělávání mladých 

lidí, které byly v některých případech posunuty 

na příznivější období a v jiných převedeny do 

online podoby, také se nenaplnilo očekávání 

týkající se jejich systematického fundraisingu.  

Zejména se nezdařilo naplnit pečlivě pláno-

vanou kampaň pro zajištění dárců na debatní 

soutěž Studentská Agora. To spolu s rodinnými 

důvody vedlo k odchodu kolegyně Mirky Vitás-

kové.

Naproti tomu Pavla Bednáriková, vedoucí pro-

jektů pro mladé, se stala jednou z vůdčích osob-

ností Agory. Daří se jí nejen rozvíjet stávající 

projekty, ale také aktivně vyhledávat nové. Je 

jedním z pilířů organizace.

Participačním projektům se nadále velmi úspěš-

ně věnuje Vojtěch Černý a externě též Pavel 

Mička. Zahraniční projekty vedla Ivana Bursí-

ková a Vojtěch Černý. Finanční řízení zvládá 

bravurně již několik let Lenka Jůnová. Na postu 

účetního došlo ke změně, finance nově vede ex-

terně Josef Novák.

Koncem roku došlo k nečekané změně – ředitel-

ka I. Bursíková se po 18 letech ve vedení Agory 

rozhodla změnit působiště a přesunuje se roku 

2021 do Gruzie, kde založila a povede České 

centrum Tbilisi.

Ačkoli byl rok 2020 náročný, dařilo se nám více 

než kdy jindy fungovat bez závislosti na granto-

vých financích. Proto věříme, že zvýšeným úsilím 

se podaří opět zopakovat tento úspěch i v roce 

2021. Zbývá rok a půl do voleb, což je poli-

ticky příznivá situaci pro diskusi s občany. Sou-

středíme se proto na navázání dialogu s městy  

a nabídku našich služeb, ale také na zlepšení 

naší nabídky.

RNDr. Ivana Bursíková
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4. ZAPOJENÍ OBČANŮ DO ROZHODOVÁNÍ

Participativní rozpočtování

Garant: Vojtěch Černý

Participativní rozpočet otevírá rozhodovací 

procesy těm občanům, kteří se chtějí na spo-

lurozhodování podílet, a zároveň umožňuje, 

aby jejich názory byly brány vážně, aby byly 

diskutovány, jak s politiky, tak odbornými za-

městnanci místní veřejné správy, a aby se pro-

mítly do finálního rozhodnutí. Je také de facto jediným nástrojem (vedle voleb a referend), který 

umožňuje přímé zapojení občanů do rozhodování.

V roce 2020 jsme opět působili jako konzultanti v několika městech, která zaváděla nebo realizovala 

svůj participativní rozpočet. Úspěšně tak využíváme know-how vytvořené v rámci projektu pilotního 

testování participativního rozpočtu realizovaného v roce 2016.

Konkrétně jsme se v roce 2020 podíleli na participativních rozpočtech v těchto městech:

 Děčín

 Mnichovice

 Městská část Praha – Zbraslav

 Městská část Praha 22

 Městská část Praha 11

 Kladno

Cheb

Chýně

Roztoky u Prahy

Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

Chotěboř

Městům pomáháme nastavit proces, připravit se  

na komunikaci s občany a proškolit místního koordiná-

tora. Naší rolí je především město na proces připravit 

a v prvním roce při jeho realizaci asistovat. V následu-

jících letech městům pomáháme stálou asistencí v roli 

moderátorů, evaluátorů či poskytovatelů IT služeb. 

Naše služby už využilo 28 obcí a další využívají naší 

metodiku. Více o našem přístupu k participativnímu 

rozpočtu se můžete dočíst na stránce www.participa-

tivni-rozpocet.cz, kde také pravidelně zveřejňujeme 

seznam všech participativních rozpočtů uskutečně-

ných na území ČR za minulý rok společně s dalšími statistickými údaji. Navštívit můžete i naše fa-

cebookové stránky https://www.facebook.com/participativnirozpocet, kde umísťujeme především 

zajímavé nápady a úspěšné realizace.
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Plánování veřejných prostor 

Garant: Vojtěch Černý 

Zapojení veřejnosti do revitalizace náměstí J. A. Alise v Příbrami

Projekt na úžasném místě v srdci Příbrami – Březových 

horách (ano v tom  místě  kde  padl Jan Žižka z Trocnova  

a které je dnes známé především díky skvělému 

Hornickému muzeu), který do značné míry inici-

ovali místní občané. Na jejich volání odpovědělo 

Město zde chce vytvořit z obou náměstí důstojné 

centrum Březových Hor a příjemné místo pro oby-

vatele Příbrami, které bude plnit všechny funkce a 

nároky, které jsou na veřejný prostor tohoto vý-

znamu kladeny. Pro detailnější představu užívání 

prostoru jsme zrealizovali v místě rozsáhé sociolo-

gické šetření zjišťující potřeby a postoje uživatelů 

náměstí, které napomůže konkrétněji stanvit, jaké 

by měly být hlavní rysy budoucí tváře tohoto his-

torického centra hornické kultury.

Zpracovaný výstup dotazování - pozitivní asociace obyvatel 

k náměstí J. A. Alise

Zapojení obyvatel zkomplikovala situce kolem omezení 

daná COVIDem, přesto se podařilo provést v místě: 

kvalitativní sondu v podobě cca 25 rozhovorů

s místními obyvateli

pocitové mapování

dotazníkové šetření – 270 zapojených respondetů  

(z cca 1600)

dotazování v terénu – které usnadnilo zapojení všem, 

kdo prostor aktivně využívají

veřejnou diskuzi nad zadáním východisek architekto-

nické soutěže

Celkově se tak jednalo o kombinaci všech běžně dostup-

ných technik. Pokud bychom nemuseli brát ohled na ome-

zení Vlády ČR, realizovali bychom s chutí také více setkání 

nad mapou či komentovaných procházek v tomto úžasném 

koutu Příbrami. Přesto věříme, že jsme vytvořili pro archi-

tekty skvělý podklad, který jim usnadní navržení optimální 

podoby náměstí. 

ukázka pocitové mapy - mapování potvrdilo, naše 

hypotézy ohledně nebezpečných míst v Březových horách



8

Budoucí podoba areálu a okolí Butovického rybníka 

Společnost ALETA, majitel pozemků v Starých Butovicích, chce se sousedy najít takové budoucí vy-

užití pozemku, které dává ekonomický smysl, ale současně je akceptovatelné pro obyvatele. V říjnu 

proběhlo dotazníkové šetření, ve kterém jsme se ptali na názor obyvatel na budoucí podobu areálu 

mezi ulicemi Radlická a Stodůlecká a okolí Butovického rybníka.  

Dotazování předcházely tyto kroky:  

dohoda s klíčovými partnery projek-

tu (vlastníkem, společností ALETA, 

Radou MČ P5)

kvalitativní předvýzkum s tzv. klíčo-

vými osobnostmi v území

D2D informační kampaň se zapoje-

ním občanů do dotazování 

(F2F, on-line)

distribuce informačního letáku

zpracování výstupů a prezentace 

klíčovým partnerům

Praha 5 si vyžádala zjištění názoru ve-

řejnosti jako podklad ke svému rozhod-

nutí. Pokud to pandemická situace dovo-

lí, v r. 2021 se uskuteční série veřejných 

setkání v areálu Alety za přítomnosti de-

velopera a architekta, kde budou možné 

varianty řešení diskutovány s občany.

Revitalizace třídy Budovatelů v Mostě – příprava architektonické soutěže

Město Most se rozhodlo zvelebit další veřejný prostor, prostor větší než pražské Václavské náměstí, 

třídu Budovatelů. Město vykročilo znovu cestou pořádání architektonické soutěže a naším úkolem 

bylo připravit pro její vyhlášení část podkladů, které budou architektům moci napovědět, jak o sou-

časné a budoucí podobě této třídy smýšlí mostecká veřejnost.

Pomohli jsme zmapovat, 

kdo jsou a co potřebují 

hlavní uživatelé tohoto 

prostoru, ověřili jejich vní-

mání prostoru ve veřejné 

anketě a vytvořili určitou 

mapu vnímání celého pro-

storu. Soutěžící tak získali 

informace o tom, co a kde 

je třeba prioritně řešit.
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Hodnocení kvality života/strategické plánování 

garant: Vojtěch Černý 

Naše metodika pro strategické plánování se zapojením veřejnosti vychází z důkladného poznání 

potřeb místních obyvatel. Díky naší jednotné metodice tak mohou občané sledovat a hodnotit změny, 

které  jsou v obci plánovány za účasti veřejnosti. Toto průběžné hodnocení umožňuje vedením obce 

sledovat jaké „vysvědčení“ vystavují životu ve městě sami občané.  

V roce 2020 jsme takto sestavovali hodnocení podmínek v obcích Český Brod a Dobřany. 

Výstupy těchto šetření by se měly promítnout do akčního plánování obou měst.  

Studentská Agora

garant: Pavla Bednáriková

V roce 2020 se uskutečnil šestnáctý ročník 

vzdělávacího debatního projektu Studentská 

Agora. Na podzim se uskutečnily vzdělávací 

workshopy pro mladé lidi na několika středních 

školách ze Středočeského kraje, Hl. m. Praha 

a Královéhradeckého kraje – prvních pár se 

podařilo uspořádat fyzicky, dalších se studenti 

zúčastnili online. Celkem se všech vzdělávacích 

workshopů zúčastnilo 115 studentů a zlepšili na 

nich své komunikační kompetence, dovednosti 

kritické práce s informacemi a mnohé další.

Studenti následně vytvořili školní soutěžní týmy, ve kterých 

reprezentovali školu v navazující debatní soutěži, která se 

uskutečnila v online podobě v prosinci 2020.

Pro školy a studenty, které neměly možnost se za ztížených 

podmínek v souvislosti s koronavirovou epidemií zúčastnit 

online verze projektu byl vytvořen e-learningový kurz, který 

dostali k dispozici školy i jednotlivci, aby mohli své komuni-

kační kompetence zdokonalovat v rámci výuky i samostatně 

i v online prostředí.

5. VZDĚLÁVACÍ PROJEKTY PRO MLÁDEŽ
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Workshopů a debatní soutěže se v roce 2020 zúčastnily tyto školy: 

 Gymnázium a SOŠP Nová Paka 

 Gymnázium Vrchlabí 

 Biskupské gymnázium Bohuslava 

 Balbína Hradec Králové 

 Gymnázium Hostinné 

 Arcibiskupské gymnázium 

 Gymnázium Na Zatlance 

 Gymnázium Jiřího Ortena Kutná Hora

Diskutováním ke kritickému myšlení a porozumění v Ústeckém kraji

garant: Pavla Bednáriková

Vzdělávacím projektem realizovaném pro studenty středních škol v Ústeckém kraji chce skupina lek-

torů díky podpoře Evropského sboru solidarity přispět k rozvoji kompetencí místních mladých lidí, 

konkrétně je naučit kriticky pracovat s informacemi, naučit je vytvořit si a obhájit svůj názor a pomoci 

zabránit rozvoji předsudků a nesnášenlivosti vůči názorům druhých. Lektorský tým v roce 2020 

absolvoval vzdělávací školení, naplánoval průběh realizace vzdělávacích workshopů a oslovil školy, 

které se do projektu zapojí, nicméně samotná realizace konkrétních vzdělávacích aktivit byla odlože-

na do roku 2021.

Simulace zastupitelstva a Participativní rozpočet pro mládež

garant: Pavla Bednáriková

Agora CE v roce 2020 připravovala projekty podpořené programem Erasmus+ Studenti v regionech 

diskutují se zastupiteli a Studenti tvoří město – participativní rozpočet a nápady středoškoláků.  

Cílem projektu studenti v regionech diskutují se zastupiteli je seznámit mládež s fungováním komu-

nální politiky a posílit jejich občanskou angažovanost prostřednictvím workshopů a programů simulu-

jících zasedání městského zastupitelstva. Cílem projektu Studenti tvoří město je seznámit mladé lidi  

s participativním rozpočtem jako jedním z možných nástrojů aktivní občanské participace a tím posílit 

jejich zájem o aktuální dění i občanskou angažovanost.

V reakci na uzavření škol v souvislosti s šířením viru covid-19 byla fyzická realizace aktivit odložena 

na pozdější období, přesto ale probíhaly přípravné aktivity, byla předjednána spolupráce s mnohými 

městy a školami, aby se aktivity mohly uskutečnit co nejdříve po návratu dětí k běžné výuce.

Vítězem soutěže se v roce 2020 stali studenti pražského Arcibiskupského gymnázia.
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Programy vzdělávající mládež v občanských kompetencích

garant: Pavla Bednáriková

Agora CE v roce 2020 realizovala také vzdělávací školení pro žáky Základní školy Magic Hill  

v Říčanech, které rozvíjelo komunikační dovednosti žáků – formulaci argumentů, prezentaci, správné 

reagování v debatě – a učilo je rozeznávat zdroje informací a kriticky s nimi pracovat.

Podpora systematického fundraisingu pro projekt Studentská Agora

garant: Miroslava Vitásková

Díky podpoře Nadačního fondu rodiny Orlických Agora CE zintenzivnila svou práci na systema-

tickém fundraisingu pro vzdělávací debatní projekt Studentská Agora. Byla vytvořena nová pozice 

fundraisera, jehož cílem bylo pomoci zajistit dlouhodobou finanční udržitelnost projektu. Fundraiser 

absolvoval školení i schůzky s odborníkem na fundraising, vytvořil dlouhodobou strategii fundraisingu 

v organizaci, zmapoval možnosti drobných, středně velkých i velkých dárců a prostřednictvím kam-

paní oslovil příznivce a absolventy projektu Studentská Agora. Aktivity projektu budou pokračovat  

i v první polovině roku 2021.

Zvýšení prosperity a zlepšení životní 

situace obyvatel regionu 

Mtzkheta-Mtianeti lepším využitím 

turistického potenciálu regionu

garant: Ivana Bursíková

Dvouletý projekt podpořený ČRA má za cíl 

pomocí lepšího a koordinovaného řízení ces-

tovního ruchu a zlepšení služeb v regionu zvý-

šit jeho návštěvnost, zvýšit příjmy z turismu  

a tím zlepšit životní úroveň obyvatel. Projekt 

byl silně zasažen jak pandemií, tak také složi-

tou politickou situací v Gruzii. Nicméně v závě-

ru roku se podařilo velkou část cílů splnit, byla 

vytvořena organizace podporující destinační 

management, DMI, kterou vede velmi schopná a zapálená vedoucí Ana Zviadauri. Byla podepsána me-

moranda o porozumění s municipalitami, získali jsme podporu guvernérky. Domluvili jsme se na společ-

ném postupu s GNTA (Georgian National Tourism Administration), cože je státní moloch bránící účinně 

jakémukoli rozvoji turismu. Na základě žádosti GNTA byl zcela přepracován web, je aktivní facebook  

a máme připraveny seznamy stakeholderů, které budeme v dalším roce do projektu zvát.

6. ZAHRANIČNÍ PROJEKTY
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Moldavsko – zavádění participativního rozpočtování jako efektivního nástroje  

občanské participace

garant: Miroslava Vitásková

Díky podpoře Ministerstva zahraničních věcí České republiky a pro-

gramu TRANSITION realizuje Agora CE ve spolupráci s moldavskou 

organizací IDIS jeden a půl roční projekt Participatory Budgeting – 

effective tool for citizen participation in Moldova. Cílem projektu je 

uskutečnit participativní rozpočet v municipalitách Ialoveni a Budesti 

a přenést tak nástroj participativní demokracie úspěšně zavedený  

v ČR do další evropské země. V roce 2020 jsme proto dokončili 

přenos našeho know-how včetně Civic-techových nástrojů. Výstu-

py projektu byly prezentovány na virtuální konferenci a školeních 

za účasti českého poradce a dále šířeny jako nástroje dobré praxe.  

Z naší zkušenosti v Bosně a Hercegovině víme, že trvalé zakořenění 

tohoto celosvětově uznávaného konceptu vyžaduje několikaleté úsilí 

a lobbing, doufáme proto, že tento projekt poskytne našim partnerům určitou srovnávací výhodu  

a budou schopní tento efektivní model v řádu několika let úspěšně šířit podobně, jako to dělá Agora 

v ČR.

Prvovoliči k volbám!

garant: Vojtěch Černý

Projekt zaměřený jak na přímou práci a zvyšování demokratických kompetencí mladých lidí v BiH, tak 

na snahu o systémovou změnu v oblasti občanského vzdělávání.

V extrémně náročném prostředí se podařilo první cíl naplnit ještě lépe, než jsme si předsevzali. Naši 

školitelé absolvovali „virtuální studijní návštěvu“ u svých kolegů (učitelů Občanské výchovy) a sami 

připravili kombinaci on-line výuky, tréninkových materiálů a inovativních přístupů v rozvoji občanských 

kompetencí.

Právě díky on-line výuce se podařilo s tímto vzdělávacím 

modelem dosáhnout i do vzdálených, jindy těžko dostup-

ných, rurálních oblastí BiH. Přes 3800 studentů absolvo-

valo tato školení a ty jim pomohly se efektivně zapojit do 

podzimních voleb do místních zastupitelstev.

Další cílovou skupinou projektu byli také učitelé obdob-

ného předmětu, jako je občanská výchova. Školiteli vzdě-

lávacích kurzů byli sami aktivní učitelé občanské výchovy 

na středních školách. Tento multietnický tým byl vyškolen  

a předal své zkušenosti 105 učitelům demokracie a lid-

ských práv z 65 středních škol o tom, jak organizovat a 

přednášet studentům o významu aktivního občanství, vo-

lebního systému v Bosně a Hercegovině a hlasovacích pro-

cedurách. Současně jsme ve spolupráci s nimi vytvořili ško-

lící materiály, které byly distribuovány do 294 středních 

škol v celé federaci.
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Společně s kolegy z partnerské organizace AEOBiH a ško-

liteli jsme stanovili strategii vedoucí k možným systémovým 

změnám v občanském vzdělávání, které by pomohly překo-

nat zakonzervovanost celého systému, který generuje pasivní  

a zklamané mladé občany, kteří pak často raději volí odchod 

ze své země jako útěk od nacionálně a nábožensky deformo-

vané občanské společnosti.

Využili jsme k tomu metodologii ROMA (rapid outcome ma-

pping assesment), která byla vytvořena jako nástroj pro plá-

nování sledování změn politik v transformujících se či rozvojo-

vých zemích či projektech.

Zavádění postupů komunitního plánování sociálních služeb v Moldavsku

garant: Pavel Mička

Pro organizaci Člověk v tísni připravili Vojtěch Černý a Pavel Mička kombinaci školení a mentoringu 

zástupců Moldavské veřejné správy. Cílem projektu je na národní úrovni nastavit systém komunitního 

plánování sociálních služeb. Zde je garantem moldavské ministerstvo sociálních věcí. Následným 

cílem je ve třech moldavských regionech aplikovat tuto metodu. Zároveň také umožnit místním orga-

nizacím občanské společnosti, aby se aktivně zapojili jak do plánování, tak do monitoringu.

Veškerá činnost byla v důsledku pandemie opět realizována prostřednictvím on-line přednášek  

a workshopů a také přímé konzultace (mentoringu) vybraných místních expertů. Projekt bude pokra-

čovat také v roce 2021.

Effective Wood Burning Stove for Mtskheta – Mtianeti

garant: Ivana Bursíková

Venkovské obyvatelstvo v Gruzii topí převážně dřevem, často ilegálně těženým, v nekvalitních ple-

chových kamínkách (viz foto). Cílem projektu je nahradit neefektivní tradiční kamna inovativními, 

vycházejícími z gruzínských tradic a materiálů, která místní výrobci dokážou vyrobit a budou cenově 

dostupná. Zároveň budou splňovat vysoké nároky na provedení, účinnost i bezpečnost. Efektivnější 

kamna sníží spotřebu dřeva a to povede k omezení drancování lesů, snížení emisí a také ke zvýšení 

životního standardu obyvatel.

Nová kamna vznikla ve spolupráci českých odborníků 

s gruzínskými výrobci. Projekt sestává z několika etap. 

V první etapě z nich byla českými odborníky z hlediska 

efektivity, bezpečnosti a provedení posouzena stávající 

plechová kamínka. V druhé etapě byla realizována studij-

ní cesta po českých výrobcích kamen a jejich technických 

součástí s centrem v HS Flamingo Broumov. Třetí etapa 

spočívala v přípravě a finalizaci podkladů – rozkresle-

ní inovovaného výrobku s využitím českých zkušenosti  

a postupů. Poté každý producent vyrobil finální výrobek  

a proběhly propagační aktivity. Tento projekt je podpořen 

z Challenge Fundu UNDP Istanbul.
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Learn and Practice Active Citizenship - Connecting Schools and Communities

garant: Pavla Bednáriková

Agora CE v roce 2020 dokončila spolupráci na projektu Learn and practice active citizenship, kte-

rý realizovala gruzínská organizace Civitas Georgica, jehož cílem bylo seznámit studenty vyšších 

ročníků základních škol s inovativními formami participace na místní úrovni a posílit kompetence uči-

telů v projektové práci s žáky. Expertka Agory Pavla Bednáriková se podílela na tvorbě vzdělávací 

příručky popisující možnosti občanské participace mládeže i konkrétní návody pro tvorbu projektů  

a zúčastnila se online konference, kde byly prezentovány výstupy projektů, které studenti v roce 

2020 realizovali a které měly dopad na jejich nejbližší okolí.

Promote participatory urban development and youth engagement in policy-making at 

the local level

garant: Miroslava Vitásková

Agora v úzké spolupráci Civitas Georgica realizovala projekt podpořený UNDP. Projekt byl zaměřen 

na mladou generaci ve městech Gardabani, Surami, Tkibuli, Tsageri a Chiatura. Mládež shromáždila 

nápady, jak revitalizovat jejich město. Civitas skupinky mladých vyškolila v psaní projektů, pomohla 

jim projekty dopracovat a v obcích se o nich veřejně hlasovalo. Nejúspěšnější projekty postoupily 

do republikového kola. Vítězné projekty byly vybrány na setkání v Tbilsi, kterého se účastnili ředitelé 

Agory a Civitas, a také zástupci UNDP a Ministerstva pro místní rozvoj Gruzie. Vítězné projekty 

získaly příslib finanční podpory z Ministerstva. V r. 2020 se měla uskutečnit studijní cesta vítězů 

projektu do ČR. V důsledku pandemie ale byla několikrát posunuta a nakonec nahrazena on line 

workshopem a vítězové dostali věcné ceny.
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7. PARTNEŘI A DONOŘI
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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

8. FINANČNÍ ZPRÁVA
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