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1. AGORA CE

Poslání Agory CE

Hlavní náplní činnosti je podpora demokratických procesů s cílem zlepšit komunikaci a spolupráci 

mezi občany a radnicemi, vzbudit zájem občanů o věci veřejné, rozšířit občanské povědomí mladých 

a vést je k aktivním občanským postojům, podpořit rozvoj demokracie a přispět ke zvýšení politické 

kultury v ČR i zahraničí.

Agora chce:

       podporovat rozvoj místní demokracie v České republice i v zahraničí

     přispívat ke zvýšení politické kultury u nás

 zlepšovat komunikaci a spolupráci mezi občany a radnicemi

 rozšiřovat možnosti 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
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2. STATUTÁRNÍ ORGÁNY A TÝM ORGANIZACE

Zakladatelé:

RNDr. Ivana Bursíková

PhDr. Ing Pavel Mička

Správní rada: 

Mgr. Vojtěch Ripka PhD

Mgr. František Havlín

Mgr. Vojtěch Černý 

Dozorčí rada:

JUDr. Helena Chudomelová

Ing. Věra Slezáková

Ing. Jana Nováčková

Ředitelka/Statutární orgán:

do 31.5.2021 RNDr. Ivana Bursíková

od 1.6.2021 Mgr. Kristýna Fantová

Dne 1.6.2021 se sešli zakladatelé společnosti a správní rada. 

Správní radě byl předložen návrh na odvolání dosavadní ředi-

telky RNDr. Ivany Bursíkové a návrh na jmenování Mgr. Kristýny 

Fantové ředitelkou a tím zároveň statutární zástupkyní společ-

nosti. Oba návrhy byly správní radou jednomyslně přijaty. Spolu 

s tím byla v tomto smyslu k datu 1.6.2021 změněna i Zakládací 

smlouva společnosti.  
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Na činnosti společnosti se v roce 2021 podíleli:

Mgr. Pavla Bednáriková, koordinátorka, lektorka, metodička

RNDr. Ivana Bursíková, ředitelka, supervizorka projektů, expert projektů v Gruzii do 31.5.2021 

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

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

MSc. Eva Ešnerová, urbánní socioložka, výzkumnice, facilitátorka, lektorka 

Mgr. Kristýna Fantová, ředitelka od 1.6. 2021, supervizorka projektů, expert projektů v Gruzii od 

1.6.2021 fundraiserka, lektorka, facilitátorka

Mgr. Lenka Jůnová, finanční manažerka

Josef Novák, účetní do 30. září 2021, JR EU Partner, s.r.o. účetní firma od 1. října 2021 

Mgr. Ondřej Ryboň, politolog, výzkumník, lektor, facilitátor 

Ana Zviadauri, koordinátorka projektu v Gruzii

Externě spolupracovali: 

Matyáš Borovský, Marek Pohanka, Kristýna Zinková, Štěpán Svoboda, Daniel Justiz, Marie Hame-

rová, Jakub Dolák, Sára Pokorná, Jitka Vlčinská, Lukáš Ryšavý, Markéta Hlaváčková, Sára Buryšo-

vá, Tereza Karousová a Zuzana Kolišová, Juliana Handzel, Kateřina Ištvániková, Pavla Burgos, Jiří 

Pánek, Anna Dušková, Marek Šimák, Štěpán Tyl, Tomáš Gardelka, Jan Šturm, Josef Havlín, Věra 

Slezáková, Kamila Trnková, Michaela Krejčová, Tadeáš Jůn, Jan Hromádko, František Nikl,  Roman 

Teistler.



3. SLOVO ŘEDITELKY: AGORA CE V ROCE 2021

I v roce 2021 byla naše činnost stále ovlivněna 

důsledky a opatřeními pandemie Covid 19. Byly 

to vlivy jak negativní - rušení akcí, omezení po-

čtu osob, a podobně, tak pozitivní - naučili jsme 

se pracovat na dálku, a to jak interně, tak ex-

terně. Vznikl například e-learning pro Student-

skou Agoru, pracujeme na digitálním nástroji  

pro obce Digitální Agora a uspořádali jsme kon-

ferenci v hybridním formátu. 

Tato mezinárodní konference Jak nám pomáhá 

digitalizace v komunikaci s občany se konala  

v Praze ve dnech 26.-27.8. 2021 za účasti čes-

kých a zahraničních expertů. Zúčastnilo se jí 40 

zástupců měst osobně a další přes interneto-

vé připojení. Akce se velmi povedla — zejména 

zásluhou našeho experta na participaci Vojtě-

cha Černého — a znamenala posun v postavení 

Agory CE v očích zástupců měst, veřejné správy 

a příslib spolupráce s novými městy. Tým parti-

cipačních aktivit pak posílila urbánní socioložka 

Eva Ešnerová.

V roce 2021 také nastala velká změna ve ve-

dení organizace. Pozici ředitelky a statutární 

zástupkyně definitivně opustila zakladatelka 

společnosti RNDr. Ivana Bursíková. Od červ-

na 2021 je ředitelkou a statutární zástupkyní  

Mgr. Kristýna Fantová. Díky společnému úsilí 

nové ředitelky a všech kolegů se podařilo získat 

nové projekty a zakázky a zdá se, že pro nej-

bližší roky je organizace finančně i personálně 

stabilizovaná.

Naše vlajková loď v oblasti neformálního vzdě-

lávání — debatní soutěž týmů středoškoláků Stu-

dentská Agora pod vedením Pavly Bednárikové 

mohla v roce 2021 konečně proběhnout naži-

vo. Ačkoliv se i v roce 2021 bohužel stávalo, 

že z důvodu karantén, onemocnění a zpřísnění 

pravidel se jednotlivci nebo celé týmy nemoh-

ly klání zúčastnit, přesto se přípravné semináře,  

a nakonec i krajská kola, realizovala ve čtyřech 

krajích a zúčastnilo se jich přes 400 studentů. 

Finále proběhlo v originálním prostředí Veletrž-

ního paláce. Na podzim také začaly dva nové 

projekty ve vzdělávání - Agora ve školách, kte-

rý probíhá v Praze a poběží až do roku 2023 

a O nás s námi, který se zaměřuje na neaktiv-

ní mládež v regionech a zjišťuje jejich motiva-

ce pro občanské aktivity. Doufáme, že výstupy  

z tohoto projektu využijeme i v dalších aktivi-

tách zaměřených na doposud pasivní mladé lidi 

a na místa mimo centra.

Díky posíleným komunikačním aktivitám,  

na kterých se nejvíce podílel nový kolega On-

dřej Ryboň, se zvýšil dosah informování o naší 

činnosti a akcích. Na facebookovém profilu 

Agora CE jsme od června 2021 zaznamenali  

mimořádný nárůst dosahu (na 22 tisíc osob). I díky 

těmto aktivitám se daří získávat další zakázky jak  

na participativní aktivity na místní úrovni, tak  

na neformální vzdělávací aktivity pro žáky. Nej-

větší zájem je o Studentská simulovaná zastupi-

telstva a Studentský participativní rozpočet.

Optimisticky jsme vyhlíželi rok 2022. Bohužel 

přišla invaze Ruska na Ukrajinu. Přestože nedo-

kážeme přímo ovlivnit ozbrojený konflikt, věří-

me, že naše dlouhodobé aktivity přispívají k udr-

žení demokracie v České republice a ke správné 

reakci občanů na konflikt a jeho dopady.
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4. ZAPOJENÍ OBČANŮ DO ROZHODOVÁNÍ

Participativní rozpočtování

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 2021 jsme opět působili jako konzultanti v několika městech, která zaváděla nebo realizovala 

svůj participativní rozpočet. Právě jim předá-

váme znalosti, které jsme načerpali již ve více 

jak 30 obcích v celé ČR od těch nejmenších po 

hlavní město Praha. 

Nově jsme zaváděli participativní rozpočet  

v několika středně velkých městech a byla to ra-

dost, protože jejich zájem o projekt byl veliký. 

Jako příklady dobré praxe tak můžeme jmeno-

vat českobrodský “Broďáci Brodu” či Meloun 

pro Hradiště v Českém Brodě. Základem úspě-

chu se opět ukázal kvalitní tým a místní koor-

dinátor.

Konkrétně jsme se v roce 2021 podíleli na participativních rozpočtech v těchto městech: 

 

 Děčín - stálý partner

 Dačice - nováček

 Český Brod - nováček

 Městská část Praha – Zbraslav 

 - stálý partner

 Hustopeče - nováček

 Městská část Praha 11 - stálý partner

 Městská část Praha Libuš - nováček

 

Městská část Praha 2 - nováček

Městská část Praha- Ďáblice - nováček

Roztoky u Prahy

Mnichovo Hradiště - nováček

Mníšek pod Brdy - nováček

Cheb - stálý partner

Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 

- stálý partner

Chotěboř - stálý partner
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Plánování veřejných prostor 

Městům pomáháme nastavit proces, připravit se na komunikaci s občany a proškolit místního koor-

dinátora. Naší rolí je především město na proces připravit a v prvním roce  jeho realizace. V násle-

dujících letech městům pomáháme stálou asistencí v  roli moderátorů, evaluátorů či poskytovatelů 

IT služeb. Naše služby již využilo 34 obcí a další využívají naší metodiku. Více o našem přístupu 

k participativnímu rozpočtu se můžete dočíst na stránce www.participativni-rozpocet.cz, kde také 

pravidelně zveřejňujeme seznam všech participativních rozpočtů uskutečněných na území ČR 

za minulý rok společně s dalšími statistickými údaji. Navštívit můžete i naše facebookové stránky  

https://www.facebook.com/participativnirozpocet, kde umísťujeme především zajímavé nápady a 

úspěšné realizace.

Most - sídliště Pod Lajsníkem

Od ledna do června 2021 jsme pro město Most realizovali zapojení veřejnosti do přípravy urbani-

stické studie revitalizace veřejných prostranství na sídlišti Pod Lajsníkem. Zpracovali jsme průzkum 

potřeb obyvatel sídliště následovaný sérii procházek obyvatel s městskými úředníky, na nichž měli lidé 

příležitost poukázat na nedostatky veřejných prostranství, které město může vyřešit snadno a rychle. 

Naším cílem bylo zjistit, jak se na stav veřejných prostranství dívají jeho obyvatelé, jaké jsou jejich 

potřeby a obavy. Součástí průzkumu bylo i pocitové mapování oblasti, kdy měli obyvatelé možnost 

označit místa, která považují za příjemná, nebo naopak chátrající, zanedbaná či nebezpečná.

Závěry reprezentativního dotazníkového šetření 

byly celkově pozitivní. Naprostá většina obyvatel 

oceňuje rozsáhlé zelené plochy a klid. Na druhou 

stranu je nejvíce trápí stav některých částí veřej-

ného prostranství jako jsou lavičky či hřiště, silnice  

a chodníky a především nedostatečné parkování.

Výsledky našeho průzkumu byly veřejnosti před-

staveny v polovině června na závěrečném veřejném 

setkání konaném v místní ZUŠ, kterému předcházela 

komentovaná procházka s profesorem dějin umění 

a architektury.
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Budoucí podoba areálu a okolí Butovického rybníka 

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

žití pozemku, které dává ekonomický smysl, ale současně je akceptovatelné pro obyvatele. Městská 

část Praha 5 si vyžádala zjištění názoru veřejnosti jako podklad ke svému rozhodnutí o případné 

změně územního plánu. 

V roce 2020 proběhlo mapování klíčových aktérů a individuální hloubkové rozhovory s nimi a nava-

zující  dotazníkové šetření.  V roce 2021 jsme s letním uvolněním pandemické situace mohli realizo-

vat  dvojici veřejných setkání v areálu Alety za přítomnosti developera a architekta, kde byly mož-

né varianty řešení diskutovány s občany. Závěrem bylo, že místní komunita stanoví své požadavky  

na budoucí podobu areálu a další jednání mezi občany a komunitou bude podporovat MČ Praha 5, 

které na jejich základě dá své stanovisko k projektu a tedy i případné změně územního plánu.

Průzkumy, veřejné debaty, partici-

pativní plánování a další projekty  

zaměřené na zlepšování podmínek 

pro participaci v ČR

Bilaterální iniciativa: Civic participation 

in Norway – Knowledge transfer and 

Workshop

Podpořil: Financováno z Fondů EHP  

                 a Norska 2014-2021

V průběhu projektu probíhalo několik typů výzkumných a vzdělávacích aktivit. Nejprve byla prove-

dena řada rozhovorů s různými pracovníky české místní veřejné správy. Zaměřili jsme se na jejich 

vnímání důležitosti a kvality komunikace s občany v jejich obcích.

Na základě těchto rozhovorů jsme vytvořili strukturu dotazníku, která by nám měla pomoci změřit 

tyto dvě dimenze u širší skupiny veřejné správy.

Výsledky dotazování byly zvýrazněny 

metodou digitálního vyprávění, kterou 

používá náš norský partner Apenhet. 

Výsledky a metoda digitálního vyprá-

vění byly představeny spolu s dalšími 

nejlepšími ukázkami případů a nástro-

jů zapojení občanů během mezinárod-

ní konference v Praze. Její program byl 

tvořen jednak ukázkami digitálních ná-

strojů ze zahraničí (Decidim, Citizen-

Lab), ale také příklady dobré praxe 

českých obcí.
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Na základě předchozích zjištění z průzkumu a diskusí na odborném 

workshopu, který po konferenci následoval, jsme se rozhodli vytvořit 

brožuru, která pomůže obcím vybrat vhodné nástroje pro elektronickou 

účast. Najdete ji mezi ostatními publikacemi na našem webu.  

Krušné časy větrníků

Nadaci Heinrich Böll Stiftung jsme pomohli uspořádat a realizovat dvojici veřejných diskuzí na téma 

rozvoje větrné energetiky v Krušných Horách. Zaměřili jsme se na konkrétní lokalitu obce Moldava, 

kde proti sobě jdou zájmy českého státu, místních občanů i soukromých investorů. Vedle toho jsme 

také vydali do Karlových Varů abychom tam společně se studenty střední školy zaměřené na ochranu 

životního prostředí diskutovali obdobné téma. Zde byla diskuze vedena v daleko teoretičtější rovnině, 

protože na rozdíl od Moldavy na hřebenech krušných hor, zde nikdo větrné elektrárny stavět nehod-

lá a proto se zde neprojevuje NIMBY efekt. Blíže o projektu na stránkách HBS.

Další zakázky:

Podpora při přípravě komunikační strategie ve městě Úštěk

Příprava podkladů pro regulační plán zástavby rozvojové lokality v Průhonicích
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Studentská Agora

Podpořili: MŠMT, ČRA, Královéhradecký kraj, Středočeský kraj, NET4GAS

https://www.studentskaagora.cz/

https://www.facebook.com/studentskaagora

V roce 2021 se uskutečnil projekt Studentská Ago-

ra, který prostřednictvím vzdělávacích workshopů 

a debatní soutěže rozvíjel komunikační a debatní 

dovednosti a kritické myšlení středoškolských stu-

dentů, cílil také na rozvoj jejich orientace v aktuál-

ních společenských tématech mj. v oblasti globální 

rozvojové spolupráce a zdravého životního stylu. 

V  měsících září, říjnu a listopadu se uskutečnilo 

20 vzdělávacích workshopů na středních ško-

lách v Královéhradeckém, Středočeském a Ústec-

kém kraji a v Hl. m. Praha. Zúčastnilo se jich 401  

studentů. V listopadu a na začátku prosince se pak uskutečnila 4 regionální kola debatní soutěže,  

na kterých se vždy sešly desetičlenné debatní týmy reprezentující školy z daného kraje. Celkem re-

gionálních kol debatní soutěže se zúčastnilo 188 studentů. Na závěr se uskutečnilo finále debatní 

soutěže, do kterého postoupily čtyři vítězné týmy regionálních kol. Finále se zúčastnilo 43 studentů. 

Vítězem soutěže se v roce 2021 stal tým Gymnázia Joachima Barranda z Berouna.

V rámci projektu byla vytvořena příručka pro debatování o globálních tématech, metodika o tom jak 

debatovat pro učitele a e-learningový kurz rozvíjející komunikační dovednosti pro studenty.

5. VZDĚLÁVACÍ PROJEKTY PRO MLÁDEŽ

Diskutováním ke kritickému myšlení a porozumění v Ústeckém kraji

Podpořil: Evropský sbor solidarity

Projekt především cílil na rozvoj komunikačních 

kompetencí mladých lidí z  pěti středních škol 

v Ústeckém kraji, byl zaměřen také na boj pro-

ti předsudkům a nesnášenlivosti. Tým lektorů 

v září a říjnu 2021 realizoval pro studenty pět 

vzdělávacích workshopů, kde se dozvěděli více 

o tom, jak kriticky pracovat s  informacemi, jak 

si vytvářet a obhajovat názor na složitá téma-

ta. V  listopadu se pak pro studenty ze všech 

zapojených škol uskutečnilo debatní setkání,  

na kterém studenti diskutovali o různých téma-

tech a v praxi si zkoušeli obhajovat různé ná-

zory na aktuální společenská témata. Do projektu se zapojilo celkem 8 lektorů – členů realizačního 

týmu a 101 studentů, pro které byly realizovány vzdělávací aktivity. 
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Studenti v regionech diskutují se zastupiteli

Podpořil: Erasmus+

V  rámci projektu Studenti v  regionech diskutují se 

zastupiteli se v prosinci 2022 uskutečnil vzdělávací 

program pro 25 studentů střední odborné školy v Čá-

slavi. Na tomto programu se účastníci naučili o tom, 

jak funguje demokracie, jaká je ve státě role komu-

nální politiky a jaké jsou její orgány, i o tom, jak se 

aktivně zapojovat do občanské společnosti. Studenti 

také na programu pojmenovali a prozkoumali témata 

a problémy, které jsou v jejich městě pro mladé lidi za-

jímavé, důležité či palčivé. Některé z nich zpracovali 

do konkrétních projektů, které následně konzultovali 

se zástupci vedení města i městského úřadu v Čáslavi, 

aby je poté prezentovali a obhajovali na simulovaném 

zasedání zastupitelstva, kterému předsedal starosta 

města. 

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

vých aktivit po domluvě s oslovenými školami přesunuta na rok 2022, aby se mohly uskutečnit fyzicky 

tehdy, až se žáci a studenti vrátí do škol k běžné výuce. 

Mládež tvoří město

Podpořili: Erasmus+

Agora v  roce 2021 realizovala první vzdělávací 

workshop v rámci projektu Mládež tvoří město. Cí-

lem projektu je seznámit mladé lidi s participativním 

rozpočtem jako jedním z možných nástrojů aktiv-

ní občanské participace, a tím posílit jejich zájem  

o aktuální dění i občanskou angažovanost. V červnu 

se uskutečnil pro 21 žáků základní školy v Brandýse 

nad Labem. Žáci se na programu dozvěděli základ-

ní informace o tom, jak funguje komunální politika 

a jakou roli v  ní má participativní rozpočet. Žáci  

na workshopu zpracovali vlastní nápady do měst-

ského participativního rozpočtu a při této příležitosti 

se seznámili a spolupracovali se zástupci města. 

I v tomto případě byla fyzická realizace dalších projektových aktivit odložena na rok 2022, aby se 

mohly uskutečnit fyzicky tehdy, až se žáci a studenti vrátí do škol k běžné výuce. 



O nás s námi

Podpořil: Erasmus+

V listopadu 2021 jsme odstartovali projekt O nás s námi v rámci programu Erasmus+. Projekt cílí 

na mladé občany ve věku 13-19 let. Chceme posílit demokratické cítění a občanskou angažova-

nost mladých lidí. Po přípravných aktivitách, které zahrnovaly detailní mapování tématu, jsme již  

v prosinci 2021 odstartovali hloubkové rozhovory s aktivními občany ve věku 13-26 let o tom, 

co/proč/jak je motivuje být aktivními. Rozhovory budou pokračovat až do února-března 2022.  

Mj. na základě výpovědí těchto mladých lidí poté budeme připravovat scénář a metodiku pro focus 

groups a workshopy pro různé skupiny mladých lidí. Asi 20 takových programů pak plánujeme v roce 

2022 zrealizovat. Kromě toho by se také měla konat podzimní škola aktivního občanství pro mladé. 

Na jaře roku 2023 by se projekt měl finalizovat, očekávaným výstupem je výzkumná analýza, otes-

tovaná metodika workshopu pro aktivní občanství, návrh online nástroje pro občanskou participaci 

mladých lidí a navazující kampaň. 
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Agora ve školách - rozvoj demokratických kompetencí mladých lidí

Podpořil: OP Praha - pól růstu ČR

V listopadu 2021 nám také začal dvouletý projekt Agora ve školách - rozvoj demokratických kom-

petencí mladých lidí, který je finančně podpořen z Evropského sociálního fondu a realizován v rámci 

operačního programu Praha – pól růstu ČR. Hlavním cílem projektu je rozvoj demokratických kom-

petencí žáků středních a základních škol od 12 do 19 let, které jsou nezbytné pro fungování demo-

kratické společnosti. 

Na šesti zapojených pražských školách bude 

Agora ve spolupráci s externími odborníky  

a lektory vytvářet dva vzdělávací programy - 

jeden zaměřený na komunikaci a kritické myš-

lení a druhý na aktivní občanství a participaci. 

Během série projektových dnů i běžných vyučo-

vacích hodin v rámci dvou až tří pololetí si žáci 

ze zapojených tříd za pomocí metod neformál-

ního vzdělávání a zážitkové pedagogiky rozvi-

nou své kompetence pro spolupráci, toleranci, 

respekt, občanské uvědomění i zájem o věci 

veřejné. Oba programy potom vyvrcholí vlast-

ním projektem, které zapojené třídy pro svou 

školní nebo širší komunitu připraví. Ke vzdě-

lávacím programům vzniknou také metodiky, 

které zajistí diseminaci projektu a jeho zkušeností i mezi další pedagogy nejen ze zapojených škol. 

V rámci posledních dvou měsíců roku 2021 probíhala přípravná fáze, ustanovoval se projektový tým, 

výběr zapojených škol a strategický plán projektu. 

Podpora systematického fundraisingu pro projekt Studentská Agora

Podpořil: Nadační fond rodiny Orlických

Díky podpoře Nadačního fondu rodiny Orlických jsme vytvořili komunikační a fundraisingový plán 

a vnesli jsme pořádek do našich databází kontaktů. Ačkoliv jsme v roce 2020 a 2021  získali jen 

několik drobných darů, jsme přesvědčeni, že naše pokračující úsilí se zúročí v dalších letech. Kromě 

udržování vztahů s “Přáteli Agory” a absolventy Studentské Agory se chceme zaměřovat zejména 

na prodej vzdělávacích služeb. První vlaštovkou jsou honorované semináře pořádané pro radnici 

Ostrava - jih.
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Zvýšení prosperity a zlepšení životní situace obyvatel regionu Mtskheta-Mtianeti  

lepším využitím turistického potenciálu regionu.

Podpořil: Česká rozvojová agentura

V roce 2021 jsme ukončili dvouletý projekt, jehož cílem bylo pomocí lepšího a koordinovaného ří-

zení cestovního ruchu zvýšit návštěvnost regionu, zvýšit příjmy z turismu a tím zlepšit životní úroveň 

obyvatel. Přestože i v roce 2021 byl turistický ruch silně záporně ovlivněn pandemií, dosáhli jsme 

několika úspěchů. Ve spolupráci se špičkovým odborníkem na destinační management Jaromírem Po-

láškem jsme vytvořili Strategii rozvoje cestovního ruchu a marketingovou strategii, která bude dál vo-

dítkem pro rozvoj cestovního ruchu v regionu. Vedoucí destinační agentury DMI Mtskheta-Mtianeti, 

Ana Zviadauri, rozvíjela webovou stránku 

projektu https://www.mtskheta-mtianeti.

com/en/ a pravidelně aktualizovala fa-

cebookový profil https://www.facebook.

com/MtskhetaMtianetiDMO/ Mimo jiné 

byla natočena dvě videa, která dohro-

mady vidělo 65.000 sledujících. Pomá-

hali jsme s propagací a rozvojem služeb 

více než 70 místním podnikatelům v ces-

tovním ruchu. Výstupy projektu jsme pře-

dali kulturnímu a informačnímu středisku  

ve městě Dušeti, které bude  dále pokračo-

vat v činnosti DMI.

6. ZAHRANIČNÍ PROJEKTY

Zavádění postupů komunitního plánování sociálních služeb v Moldavsku

Pro organizaci Člověk v tísni připravil Vojtěch Černý kombinaci školení  zástupců Moldavských NNO. 

Cílem projektu je na národní úrovni nastavit systém komunitního plánování sociálních služeb. Zde je 

garantem moldavské ministerstvo sociálních věcí. Ve třech moldavských regionech byla tato metoda 

aplikována. Místní organizace občanské společnosti byly proškoleny v participativním monitoringu  

a evaluaci, aby se aktivně zapojili do přípravy a naplňování KPPS v těchto regionech. 
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REscEU – What would life be without the EU

Podpořil: Europe for citizens

Cílem projektu podpořeného programem Evropské unie Eu-

rope for citizens, na jehož realizaci se podílí 11 organizací 

z  11 evropských zemí, je podporovat občanskou a demo-

kratickou participaci občanů na úrovni EU. Aktivity projektu 

se zaměřují konkrétně na rozšiřování povědomí o evropských 

hodnotách a EU obecně, podporuje debatu o roli EU a snaží 

se bojovat proti euroskepticismu. Těchto cílů plánuje dosa-

hovat prostřednictvím realizace vzdělávacích programů po-

užívajících metodu únikových her. 

Dva zástupci Agory CE se zúčastnili v květnu 2021 tříden-

ního mezinárodního setkání partnerů projektu v Římě. Na tomto setkání spolu se zástupci dalších 

organizací spolupracujících na projektu v dalších zemích EU plánovali a testovali zkušební verzi úni-

kové hry, debatovali specifika tohoto vzdělávacího programu pro jednotlivé země a sdíleli zkušenosti 

pro práci s cílovou skupinou mladých lidí, pro které budou jednotlivé organizace ve svých domovských 

zemích únikové hry realizovat. V návaznosti na toto setkání se pak v roce 2021 uskutečnilo několik 

plánovacích setkání, na kterých byla úniková hra uzpůsobena českému prostředí a byl vytvořen její 

první prototyp tak, aby byla připravena k realizaci ve školách v roce 2022.
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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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