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1. O AGOŘE CE
Agora CE o.p.s. je česká nezisková organizace, která byla založena v roce 1998 jako
občanské sdružení z iniciativy dvou holandských subjektů – Stichting Agora Europa
a Instituut voor Publiek en Politiek. 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 15 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 právnická forma lépe vyhovující cílům a transparentní práci Agory
CE. V roce 2012 byl proces transformace dokončen ukončením činnosti občanského
sdružení a rok 2013 byl tedy prvním rokem činnosti Agora CE jako samostatné
obecně prospěšné společnosti.
Posláním organizace Agora CE 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. Dosahuje toho prostřednictvím svých
konzultačních, poradenských, výukových a moderátorských činností. Dále vydává
publikace na různých nosičích, vyrábí a šíří audiovizuální díla atd. Pořádá veřejná
setkání, workshopy, společenské a kulturní akce, kurzy a vzdělávací programy
a vykonává různé další aktivity směřující k naplnění cílů organizace. V rámci výše
uvedených činností organizace pracuje s veřejnou správou na místní, regionální i
národní úrovni, se širokou veřejností i s dětmi a mládeží.
O co nám jde?
•
•
•
•
•
•
•
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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 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

2. STATUTÁRNÍ ORGÁNY A TÝM ORGANIZACE
Ředitelka:
RNDr. Ivana Bursíková
Správní rada:

Dozorčí rada:

Mgr. Olga Sedláčková

JUDr. Helena
Chudomelová

PhDr. Ing. Petr Zavadil

Ing. Aleš Sporek

PhDr. Ing. Pavel Mička

Mgr. Jaroslav Růžička

Na projektech se v roce 2013 podíleli:
PhDr. Ing. Pavel Mička, zástupce ředitelky, školitel, vědecký pracovník, manažer
projektů participace a hlavní zahraniční expert,
Mgr. Vojtěch Černý, manažer participačních projektů a konferencí, specialista na
otázky životního prostředí,
Bc. František Havlín, manažer projektů věnujících se mládeži v ČR i zahraničí,
Mgr. Eliška Chomátová, manažerka projektu Studentská Agora v ČR i zahraničí,
organizace studijních cest,
Bc. Tomáš Bazala, koordinátor projektu Studentská Agora v ČR, organizátor
veřejných setkání a projektů participace,
Bc. Katarina Chalupková, administrativní a komunikační podpora projektů,
Mgr. Lenka Jůnová, finanční manažer a Hana Hrnečková, účetní.
Externě spolupracovala Libuše Bumbálková (sociologie), Ivo Bystřičan (filmová
dokumentace), David Michálek (fotografie), Berta Štěpánová, Veronika Matějková,
Olga Bursíková, Veronika Drnková, Adam Koska, Jaromír Boubal (tým školitelů a
porotců), Andrej Polák a Dan Šváb (tým moderátorů) a další.
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3. SLOVO ŘEDITELKY
Agora CE v roce 2013.
V roce 2013 jsme oslavili 15 let od založení Agory CE. Na oslavu, pořádanou na lodi
Tajemství bratří Formanů, přišlo kolem 70 přátel. Přijeli i naši partneři z Nizozemí –
Niesco Dubbleboer a Ruben Maes. Setkání s nimi bylo po letech milé.
Pracovně byl rok 2013 velmi zajímavý.
Na aktivity primátora Hudečka ve veřejném prostoru navázaly další zajímavé debaty
pořádané Agorou v rámci projektu Praha pro lidi.
S městy Liberec a Nové město nad Metují jsme spolupracovali při zapojení veřejnosti
do aktualizace strategických plánů. Rádi jsme se vraceli do Nového Města, kde jsme
s toutéž aktivitou pomáhali před 5 lety.
Velký projekt komunikace s veřejností jsme připravili s Prahou 8. Výsledky bohužel
nedopadly dle našich představ, což nás mrzí, ale nasazení radnice můžeme jen těžko
ovlivnit. S několika drobnými projekty jsme pomáhali Praze 3. Ty vesměs proběhly
zdařile.
Úspěšně pokračoval náš projekt v Bosně a Bělorusku. V rámci Visegrádského grantu
naši experti vedli semináře v zakavkazských republikách a Moldově.
Zdárně se rozběhl velký mezinárodní projekt organizace FINEP, jehož jsme partnery.
Aktivity (semináře pro venkovské obyvatelstvo) budou probíhat zejména na
Broumovsku.
Na podzim jsme měli dvě velmi náročné akce – studijní cesty Arménů hrazené USAid.
Přijely vždy velké skupiny 15 lidí a pokaždé na 10 dní, což výrazně přesáhlo běžný
standard (do 10 lidí, max. 6 dní) a způsobilo to mnohé komplikace. Nicméně vše
jsem dobře zvládli.
Devátým rokem se konala diskusní soutěž pro střední školy, Studentská Agora.
Po personální stránce došlo ke dvěma změnám – z týmu Agory odešla za rodinnými
povinnostmi do Nové Role Eliška Chomátová. Přijali jsme na částečný úvazek velmi
aktivní Katarinu Chalupkovou. Pavel Mička ještě zmenšil svůj úvazek pro Agoru,
neboť začal pracovat krom CESES i v Sociologickém ústavu AV.
Ze správní rady se omluvil kvůli vážné nemoci Petr Zavadil.
Před Vánoci nás postihla velká nepříjemnost – nedostali jsme ani jeden grant z MZV,
takže nebudeme pokračovat v našich dobře rozběhnutých projektech v Gruzii,
Moldově ani Bosně.
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Uvidíme, co přinese příští rok.
4. PARTICIPAČNÍ PROJEKTY
Praha pro lidi
Institut plánování a rozvoje Hlavního města Prahy spustil tento projekt v roce 2012
s cílem zapojit občany do diskuze o podobě veřejného prostoru. Agora CE byla
zejména odpovědna za organizaci veřejných setkání se zainteresovanými subjekty
občanské společnosti, obyvateli a zástupci politické reprezentace. Řešené lokality se
vybírají z iniciativy města samotného i z podnětů subjektů občanské společnosti a
obyvatel. V roce 2013 Agora CE pracovala v těchto lokalitách:
• Vidoule - veřejná diskuze k tématu změny územního plánu (únor)
• Karlovo náměstí - placemaking anketa a debata k budoucí podobě (květen)
• Exteriér metra Hloubětín - workshop o jeho budoucí podobě (v rámci festivalu
Street for Art; květen)
• Ulice Bělohorská - veřejné setkání, debata a pocitová mapa na téma
Bělohorská jako Břevnovský bulvár (říjen)
• Václavské náměstí - veřejná diskuze na téma jeho budoucí podoby v rámci
festivalu 4 + 4 dny v pohybu (říjen)
• Smetanovo nábřeží - dotazníkové šetření v rámci akce Nábřeží žije (říjen)
Praha 8 – Komunikující radnice
Od dubna Agora CE spolupracovala s městskou částí Praha 8 na přípravě, realizaci a
vyhodnocení projektu „Praha 8 – komunikující radnice“. Základní myšlenkou bylo
zapojit občany do rozhodování o každodenních záležitostech. Zjišťovali jsme priority
obyvatel a navrhovali konkrétní řešení vybraných problémů. Spolupráce Agora CE a
městské části Praha 8 probíhá i na začátku roku 2014. Byl uskutečněn názorový
průzkum obyvatel Prahy 8 (duben – květen), dotazník pro obyvatele Prahy 8 (červen
– srpen) a série 3 veřejných setkání (listopad). Původní záměr byl realizovat setkání
již na konci října, což se ukázalo jako nevhodné s ohledem na vyhlášené předčasné
parlamentní volby.

Aktualizace Strategie rozvoje města Liberec
V první polovině roku spolupracovala Agora CE s městem Liberec za účelem zjištění
hodnocení současné situace města a možností dalšího rozvoje očima jeho obyvatel.
Tato zjištění byla pak použita v rámci aktualizace Strategie rozvoje města Liberec.
Uskutečnila se dvě kola názorových dotazníků, veřejné setkání a cílená setkání se
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specifickými skupinami (např. se zástupci organizací občanské společnosti,
podnikateli, členy Parlamentu mladých). Po setkáních byly vytvořeny pracovní
skupiny, které připravovaly jednotlivé části Strategie rozvoje města. Výstupy Agora
CE rovněž vyhodnocovala.
Příprava a implementace Strategického plánu rozvoje jako nástroje
strategického řízení města Nové město nad Metují
V rámci této spolupráce se uskutečnilo dotazníkové šetření, do kterého se zapojilo
přes 800 obyvatel. Následně proběhlo veřejné setkání, kde představitelé města a
obyvatelé společně hledali možná řešení a měli tak možnost vytvořit vlastní vizi
rozvoje města. Agora CE toto setkání rovněž vyhodnocovala.
Revitalizace
Chomutově

okolí

kulturního

a

společenského

střediska

(KASS)

v

Řešené území bylo v bezprostředním okolí KASS na chomutovském panelovém sídlišti
Zahradní. Hlavním záměrem projektu bylo otevřít diskusi nejen o přeměně veřejného
prostranství okolí bývalého kulturního centra, ale i samotných budov. Agora CE
realizovala v dubnu veřejné projednání podoby a budoucnosti KASS a jeho
vyhodnocení.
Rekonstrukce Komenského náměstí – Praha 3
V létě Agora CE spolupracovala s městskou částí Praha 3 v rámci zapojení občanů do
rozhodování o budoucí podobě Komenského náměstí. Na venkovní výstavě a pak i na
veřejném setkání byly představeny tři architektonické studie rekonstrukce – občané
měli možnost vyslechnout si prezentace zpracovatelů a následně s nimi debatovat.
S veřejným setkáním bylo uskutečněno také dotazníkové šetření. V důsledku velkých
veder se na setkání dostavilo jen velmi málo obyvatel, což byla škoda.
Veřejné projednání „Osud Nákladového nádraží Žižkov“
Městská část Praha 3 si nechala ve snaze o nalezení řešení neuspokojivé situace
jedinečného komplexu Nákladového nádraží Žižkov vypracovat od Útvaru rozvoje
hlavního města Prahy (URM) variantní řešení pro studii změny územního plánu, které
vychází z úspěšně dosažené shody vlastníků pozemků, městské části a příslušných
orgánů MHMP. Agora CE pořádala veřejné projednání za účelem vyslyšení připomínek
a podnětů občanů. Na setkání, které se konalo dne 26. června v hotelu Olšanka, byli
přítomni zástupci městské části Praha 3, investoři, vlastníci pozemků, architekti a
zástupci URM. Agora CE rovněž vyhodnocovala výstupy setkání.
Budoucí podoba hospody Parukářka a jejího blízkého okolí
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Agora CE spolupracovala s městskou částí Praha 3 na jednání o osudu hospody
Parukářka a jejího nejbližšího okolí. Dne 26. září se uskutečnilo veřejné setkání přímo
na místě, o kterém se vedla diskuze. Cílem otevřené diskuze bylo vytvořit podklady
pro zadání architektonické studie nové podoby tohoto místa. Venkovní posezení,
které technicky zajistila firma Quix, bylo doprovázeno i podáváním alkoholických
nápojů, což negativně ovlivnilo chování některých účastníků. V dalších letech se opět
budeme držet pravidla, že alkohol na setkání nepatří.
Lehovec přívětivější: buďte při tom…
Agora CE organizovala v září pro městskou část Praha 14 a její obyvatelé veřejné
setkání, jehož cílem bylo představit a diskutovat s občany konkrétní záměry, které
Praha 14 připravuje pro oblast Lehovce v dopravě a parkování, péči o veřejný
prostor, zeleň a hřiště. Získaná zpětná vazba radnici poslouží při přípravě a realizaci
dalších projektů. Setkání se vedle zastupitelů MČ účastnilo přes sto občanů.
Oživení parku Vidlák
V průběhu května se v parku Vidlák – Hostavice uskutečnilo veřejné setkání, které
Agora CE organizovala ve spolupráci s městskou částí Praha 14. Cílem setkání bylo
představit záměr, jak v budoucnu oživit park Vidlák, propojit obytnou zónu, přirozené
centrum Hostavic s Přírodním parkem Čihadlo.
Kulturní centrum Hloubětín Praha 14 (KVAS)
Agora CE pilotovala projekt, jehož cílem bylo navrhnout postup pro zapojení
veřejnosti a způsobu mapování potřeb – příprava a vyhodnocení dotazníkového
šetření pro veřejnost a organizace občanské společnosti.
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5. ZAHRANIČNÍ PROJEKTY
Studentská Agora v Bosně a Hercegovině - prostřednictvím dialogu
k vzájemnému porozumění a větší občanské angažovanosti mládeže
V roku 2013 se již po druhé organizovala soutěž Studentská Agora, kterou v Bosně a
Hercegovině realizuje Agora CE ve spolupráci s místní organizací Association of
Election Officials in Bosnia and Herzegovina (AEOBiH). Projektu, který získal v zemi
velkou oblibu, se účastnili studenti ze 16 středních škol. Finále vždy poctili svou
návštěvou zástupci české ambasády, kteří pak připravili pro studenty vřelé přijetí
v rezidenci ambasadora.
QUAPRO
Projekt QuaPro se rozběhl v lednu 2013 po obdržení podpory z programu
Celoživotního vzdělávání Evropské komise (Grundtvig). Do června 2015 bude osm
organizací z Bulharska, České republiky, Estonska, Německa a Portugalska společně
pracovat na posílení občanské participace a zapojování občanů do veřejného života
ve venkovských oblastech Evropy. Agora CE realizuje jednotlivé kroky projektu
v oblasti Broumovska, kde má vytvořené dobré vztahy s místní občanskou
společností na základě dlouhodobé činnosti v oblasti.
VIS Flagship – FIT and Connect
Komplikovaný projekt vzdělávacích seminářů vedený organizací Demnet z Budapešti
probíhal za účasti 4 partnerů ze zemí VIS v zakavkazských republikách (Arménii,
Gruzii, Ázerbájdžánu) a Moldavsku. Za Agoru, která byla partnerem projektu, se
účastnil Pavel Mička a David Klimeš.
Bělorusko
Aktivity Studentské Agory probíhaly také v Bělorusku.
Rural parlament Georgia
Agora CE dlouhodobě spolupracuje v Gruzii s místní správou prostřednictvím školení,
které poskytuje místním představitelům. Hlavním tématem školení Public Cooperation
in the community byla participace na místní úrovni, příklady její dobré praxe a role
jednotlivých aktérů v ní.

Danubiana projekt
V roce 2013 se Agora CE přidala ke spolupráci 9 představitelů občanské společnosti v
dunajském prostoru v rámci Danubiana Network. Cílem této sítě je implementovat EU
Strategy for the Danube Region (EUSDR). Jejich společným předpokladem je, že tato
9

aktivita zespoda může poukázat na vitalitu a potenciál občanské společnosti jakožto
důležitého hráče v procesu úspěšného naplňování strategie EUSDR. Vedle Agora CE
jsou členy sítě Centre for Peace, Non - Violence and Human Rights, Osijek
(Chorvatsko), Danube Connects (Německo), European House (Maďarsko), Local
Democracy Agency Subotica (Srbsko), Pro Democracy Association (Rumunsko),
Slovak Foreign Policy Association (Slovensko), The World of NGOs (Rakousko) a
Union of European Federalists Bulgaria (Bulharsko).
Spolupráce v rámci sítí CEBSD a ALDA
V roce 2013 se v rámci projektu Empowered Communities – Active EU Citizens 2012
– 2014 konaly dvě navazující události. Jeho cílem je vytvořit společný rámec pro
komunitní rozvoj. Navazuje na Budapešťskou deklaraci a předtím se jmenoval CEBSD
– Combined European Bureau for Social Development. V dubnu se uskutečnil
v Bukurešti workshop mezinárodních partnerů, který navazoval na národní
workshopy odborníků i laiků z oblasti komunitního rozvoje. Hlavním cílem
mezinárodního workshopu bylo vytvoření základního dokumentu společného rámce
komunitního rozvoje. V listopadu se pak realizovala závěrečná konference v Bruselu,
která jej představila na mezinárodní úrovni. Konferenci hostil Roman Haken z Centra
pro komunitní práci (přidružený člen EUCDN). Projektu se účastní vedle Agora CE,
CAL Association (Polsko), C.E.G.A. (Creating Effective Grassroots Alternatives
Foundation (Bulharsko), CESAM (Švédsko), Community Workers´ Co – operative
(Irsko), Fundacio Privada Desenvolupament Comunitari (Španělsko), Hungarian
Association for Community Development (Maďarsko), PACT Foundation (Rumunsko),
Samanlevingsopbouw Vlaanderen (Belgie), Scottinsh Community Development
Centre (Skotsko) a The Ideas Bank Foundation.
Národní workshop o komunitním rozvoji se v Praze uskutečnil 28. února v Boxerském
klubu Palaestra.

6. PROJEKTY PRO MLÁDEŽ
Studentská Agora 2013
V roce 2013 se uskutečnil již 9. ročník debatní soutěže pro studenty středních škol
v Jihočeském, Královehradeckém, Středočeském a Libereckém kraji. Cílem projektu
je rozvíjet dovednosti mladých lidí, aby byli dobrými občany. Naučí se umět pracovat
s informacemi, zastat svůj názor, reagovat na názor opačný a pozorně poslouchat. Po
semináři o debatování na školách v jednotlivých krajských městech proběhla krajská
kola.
V Královehradeckém kraji o postup do velkého finále bojovali Gymnázium a SOŠP
Nová Paka, Gymnázium Broumov, Městské gymnázium a SOŠ Úpice, Biskupské
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gymnázium Bohuslava Balbína v Hradci Králové, Lepařovo gymnázium Jičín,
Gymnázium Dvůr Králové nad Labem, Gynmnázium a SOŠ Hořice a Jiráskovo
gymnázium Náchod. Posledně jmenována škola postoupila do finále.
Z celodenního klání jihočeského kola Gymnázia a SOŠE Vimperk, Gymnázia Třeboň,
Gymnázia J.V. Jirsíka v Českých Budějovicích, Gymnázia Vodňany, Obchodní
akademie České Budějovice, Educanetu České Budějovice, Gymnázia Vítězslava
Nováka v Jindřichově Hradci a Gymnázia Strakonice vyšel jako vítěz tým Gymnázia
Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci.
Středočeského kola se účastnili se týmy z Gymnázia Joachima Barranda Beroun,
Gymnázia Kladno, Gymnázia Dr. Josefa Pekaře Mladá Boleslav, Gymnázia Jiřího
Ortena Kutná Hora, Gymnázia Český Brod, Gymnázia Příbram a Gymnázia Kralupy
nad Vltavou. Do velkého finále se probojovalo Gymnázium Jiřího Ortena Kutná Hora.
V Libereckém kraji debatovali týmy z Gymnázia U Balvanu Jablonec nad Nisou,
Gymnázia F.X. Šaldy Liberec, Obchodní Akademie Liberec, Obchodní Akademie Česká
Lípa, Gymnázia Turnov, Gymnázia a Střední odborní školy pedagogické Jeronýmova
Liberec, Gymnázia a SOŠ Jilemnice, Euroškola Česká Lípa. Tým z Gymnázia U
balvanu se probojovalo do velkého finále.
Velké finále se již tradičně uskutečnilo v prostorách Státních Akt v Poslanecké
sněmovně Parlamentu ČR. Záštitu nad událostí držela paní Miroslava Němcová.
Celkovým vítězem se stal tým Gymnázia Jiřího Ortena v Kutné Hoře.
V roce 2013 studenti v rámci Studentské Agory organizovali tyto veřejné debaty:
• Veřejná debata s kutnohorskými a středočeskými zastupiteli v GASKu
Tým Gymnázia Jiřího Ortena Kutná Hora uspořádal 19. února 2013 panelovou diskuzi
o kooperaci města Kutné Hory a Středočeského kraje. Debaty, kterou moderoval
Michal Karban, se účastnili Ing. Miloš Petera (krajský radní pro dopravu a statutární
zástupce hejtmana (ČSSD), Ing. Tomáš Havlíček (krajský zastupitel ODS) a Ing. Jiří
Franc (místostarosta města Kutná Hora NK).
• Veřejná debata „Proč se vrátit do Karlovarského kraje po vysoké škole?“
Dne 7. února 2013 se v Krajské knihovně Karlových Varech uskutečnila veřejná
debata, kterou uspořádali studenti Prvního českého gymnázia. Hosty debaty byli Ing.
Petr Navrátil (krajský radní pro regionální rozvoj), Mgr. Jana Belblová (Úřad práce),
Mgr. Martina Poštová (HR marketing WITTE Automotive Nejdek) a Mgr. Petr Mikšíček
(Antikomplex o.s.).
• Veřejná debata „Čingischánovy děti v Litoměřicích“
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Tomu, jaký mají vzájemný vztah mongolská komunita a obyvatelé města Litoměřice,
se věnovali studenti Gymnázia Josefa Jungmanna v Litoměřicích ve veřejné diskuzi 6.
února 2013 v prostorách Klubu Okamžik. Pozvání přijali Roman Strižinec (Diecézní
charita Litoměřice, Poradna pro integraci cizinců) a paní Bayajarngal (zástupkyně
mongolské komunity).
• Veřejná debata „Budoucnost hradeckého letiště“
Na půdě Biskupského gymnázia Bohuslava Balbína v Hradci Králové se dne 12.
března 2013 uskutečnila veřejná debata o obnovení provozu letiště v Hradci Králové.
Hosty debaty byli Ing. Arch. Petr Brůna (hlavní architekt města) a doc. Ing. Arch.
Patrik Kotas (zpracovatel nového návrhu územního plánu Hradce Králové).
• Veřejná debata „Alkohol mezi mladistvými“
Studenti Gymnázia Na vítězné plání uskutečnili dne 7. února 2013 na půdě své školy
veřejnou diskuzi. Věnovali se pití mladistvých a jeho dopadů na společnost. Hosty
diskuze byli MUDr. Ferdinand Polák PhD. (náměstek ministerstva zdravotnictví),
MUDr. Petr Popov (primář oddělení závislostí U Apolináře), Ing. Václav Stárek
(president Asociace hotelů a restaurací ČR) a JUDr. Martin Nováček (obchodní ředitel
Regie Radio Music). Moderátory byli studenti Petr Schwank a Zuzana Prokopová.
Mediální výchova, medializace, participace, informovanost a výchova
k aktivnímu občanství - NIDM
V roce 2013 jsme mohli sklidit, co jsme zaseli v předchozích letech. Zdokumentovali
jsme všechny projekty, které byly realizovány pro obě průřezová témata, celkově
tedy přes 40 projektů. Z nich jsme poté spolu se zadavatelem vybrali 7 nejlepších,
které byly publikovány jako příklady dobré praxe ve sborníku dostupném
v elektronické podobě na http://www.nidm.cz/vystupy-kpz/prurezova-temata.
Samotný projekt byl zakončen konferencí a zpracováním podkladů pro tvorbu
koncepce MŠMT pro neformální vzdělávání dětí a mládeže v ČR. Na dokončení se
obětavě podílela i Věra Slezáková.
7. SEMINÁŘE, KONFERENCE, STUDIJNÍ CESTY
Agoru CE navštívily v roce 2013 tři delegace z Arménie a Gruzie.
A Study Tour on Building Capacities to Enhance Good Governance at the
Local Level
Cílem studijní cesty podporované programem USAID bylo poskytnout 15 zástupcům
arménské lokální správy možnost pozorovat výkon české veřejné správy a diskutovat
tuzemské know – how a zkušenosti. Studijní cesta v září trvala 10 dnů a celkové
trvání projektu bylo 2 a půl měsíců.
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Counterpart International Youth and Community Action Clubs (YCAC) and
Community Working Groups (WG)
V říjnu navštívila Agoru CE skupina 15 arménských zástupců mládežnických
organizací s cílem seznámit se s českou zkušeností zapojování mladých lidí do aktivit
občanské společnosti. Studijní cesta trvala opět 10 dní a byla spolufinancována
z prostředků USAID.
Studijní cesta - Gruzíni
Zajišťovali jsme také krátkou studijní cestu specialistů na vzdělávání úředníků
z Gruzie v ČR. Navštívili výukové středisko v Benešově, dále VCVSCR a také město
Milevsko, jehož starosta s námi vyjel do Gruzie v předchozích letech. Uspořádal pro
ně proto typicky gruzínskou hostinu a Gruzíni byli naprosto nadšeni.
FarmPath
Agora CE realizovala pro Českou zemědělskou univerzitu v Plzeňském kraji 5
workshopů. Cílem bylo identifikovat ideály budoucího vývoje a definovat kroky k jeho
dosahování v rámci evropského zemědělství. Workshopy měly podobu skupinové
diskuse všech zúčastněných skupin se zájmem o venkov a zemědělství. Během
prvních 4 diskuzních setkání byly vytvořeny skupinové vize budoucí podoby
zemědělství v Plzeňském kraji. Poslední setkání bylo zaměřeno na definici nutných
kroků (akčních plánů), které by vedli k naplnění těchto ideálních vizí.
7th Local Economic Development Forum: Shaping Tomorrow´s Cities for
Citizens Today
Konference s tímto názvem se účastnila ředitelka I. Bursíková na pozvání magistrátu
města Tbilisi v listopadu. První den vystoupila s prezentací o zapojování veřejnosti do
rozvoje měst v ČR, druhý den moderovala interaktivní workshop s názvem Formation
of Public Space.

8. DEBATNÍ PROJEKTY
Time to Talk
Vedle tuzemských vlastních aktivit je Agora CE od roku 2012 součástí neformální
platformy evropských debatních domů. S podporou Open Society Institute realizovaly
sérii veřejných debat v různých evropských městech na téma současné ekonomické a
sociální krize. 14. října 2013 uskutečnila v prostorách kavárny Mlýnská veřejná
debata s názvem „Kde končí hranice svobody projevu?/ Free speech: Should There
Be Limits?“. Debaty se účastnili Roman Joch (Občanský institut), Alan Miller (NY
Salon) a Tereza Stöckelová (Sociologický ústav AV ČR). Debatu, kterou
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spoluorganizoval britský Institute of Ideas, moderoval Angus Kennedy (ředitel pro
vnější vztahy Institute of Ideas.
Spolupráce v platformě „Time to Talk“ se osvědčila a bude pokračovat i v dalším
roce.

9. PARTNEŘI A DONOŘI
Projekt Studentská Agora podporují:
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Projekty transformační spolupráce podporují:

Ostatní donoři a partneři:

10. FINANČNÍ ZPRÁVA
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Položka

Náklady v tis. Kč

Spotřeba materiálu

218

Spotřeba energie

23

Spotřebované nákupy celkem

241

Opravy a udržování

2

Cestovné

1 280

Náklady na reprezentaci

4

Ostatní služby

2 535

Služby celkem

3 821

Mzdové náklady

1 336

Zákonné sociální pojištění

271

Osobní náklady

1 607

Odpis neodbytné pohledávky

3

Kursové ztráty

2

Jiné ostatní náklady

19

Ostatní náklady celkem

24

Náklady celkem

Položka

16

5 693

Výnosy v tis. Kč

Tržby z prodeje služeb

1 862

Tržby za vlastní výkony a za zboží

1 862

Úroky na BÚ

2

Kursové zisky

36

Jiné ostatní výnosy

1 517

Ostatní výnosy

1 555

Dary

484

Přijaté příspěvky

484

Provozní dotace

2 025

Výnosy celkem

5 926

Hospodářský zisk celkem

233

Aktiva
Stav k prvnímu dni roku v

Stav k poslednímu dni roku

tis. Kč

v tis. Kč

Dlouhodobý majetek

1

2

Krátkodobý majetek

1 111

1 965

0

0

72

8

958

1 918

81

39

1 111

1 965

Zásoby celkem
Pohledávky celkem
Krátkodobý

finanční

celkem

Jiná aktiva
Aktiva celkem

17

majetek

Pasiva
Stav

k prvnímu

dni

roku

v tis. Kč
Vlastní zdroje celkem

Stav k poslednímu dni roku
v tis. Kč

949

1 464

55

337

Výsledek hospodaření celkem

894

1 127

Cizí zdroje celkem

162

501

Rezervy celkem

0

0

Dlouhodobé závazky celkem

0

0

Krátkodobé závazky celkem

162

483

1 111

1 965

Jmění celkem

Jiná pasiva celkem
Pasiva celkem

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
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