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CENTRUM
PRO LIDSKÁ PRÁVA
A DEMOKRACII
Člověk v tísni

www.clovekvtisni.cz/cs/lidska-prava | www.homohomini.net

HLAVNÍ ČINNOST:

I. PODPORA
OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI
v zemích s represivními režimy

DALŠÍ AKTIVITY
Udělování ceny Homo Homini
osobnostem, které se významně zasloužily
o prosazování lidských práv, demokracie
a nenásilného řešení politických
konfliktů. | www.homohomini.net
Členství v konsorciu sedmi
neziskových organizací Lifeline,

II. PŘÍMÁ POMOC POLITICKY
PERZEKVOVANÝM OSOBÁM
a jejich rodinám

které poskytuje podporu lidskoprávním
organizacím a aktivistům z celého světa,
kteří čelí restrikcím svých vlád
Pořádání mezinárodního festivalu dokumentárních
filmů o lidských právech Jeden svět
v Praze, desítkách dalších měst ČR a v Bruselu
Člověk v tísni je jedním ze zakládajících členů
Centra pro obcanskou spolecnost
/ Prague Civil Society Centre,
jehož cílem je podporovat občanské
iniciativy v zemích Východního partnerství,
Rusku a zemích Střední Asie.

III. ZVYŠOVÁNÍ POVĚDOMÍ
O PORUŠOVÁNÍ LIDSKÝCH
PRÁV VE SVĚTĚ
na mezinárodní úrovni

 ODPORA ROZVOJE A AKTIVIT
P
OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI
V ZEMÍCH S REPRESIVNÍMI REŽIMY
Člověk v tísni (dále jen ČvT) vnímá občanskou angažovanost jako
pilíř svobodné a demokratické společnosti. Podporuje proto aktivní
nezávislé organizace a jedince, kteří pracují pod tlakem v restriktivních podmínkách, jejich profesní rozvoj a konkrétní aktivity.

„Dělali jsme novinářskou práci, učili jsme se, jak dělat
videoreportáže, jak se na žurnalistiku dívat kriticky
a myslet na to, že pokaždé, když o něčem informujeme,
musíme to dělat zodpovědně a naprosto upřímně,“
říká kubánský novinář Nonardo. Člověk v tísni pořádá kurzy videožurnalistiky pro nezávislé novináře,
díky nimž se pak mohou uplatnit v profesionálních médiích a pomoci informovat o dění doma i v zahraničí.

V POSLEDNÍM ROCE* ČVT PRACOVAL
S 350 PŘEDSTAVITELI OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI.

134

112

(Arménie, Ázerbajdžán, Kuba,
Nikaragua, Ukrajina, Rusko, Venezuela)

(Arménie, Ázerbajdžán, Ekvádor, Egypt,
Kuba, Libye, Moldavsko /Podněstří,
Nikaragua, Rusko, Venezuela)

NOVINÁŘI

AKTIVITY
STUDIJNÍ CESTY A STÁŽE
125 účastníků
SEMINÁŘE A ŠKOLENÍ
318 účastníků

MIKROGRANTY
205 mikrograntů

NEVLÁDNÍ ORGANIZACE

88

NEZÁVISLÍ AKTIVISTÉ

16

LIDSKOPRÁVNÍ
PRÁVNÍCI

Cílem je podpořit profesní rozvoj účastníků, poskytnout
jim srovnání se zkušenostmi z jiných zemí a podpořit
vznik nových pracovních kontaktů.
Cílem je zlepšit a zefektivnit práci partnerů. Semináře reagují na jejich potřeby a zaměřují se
zejména na: digitální bezpečnost, právní poradenství, monitoring porušování lidských práv, komunikaci a vedení kampaní, využití videa a audiovizuálních prostředků a projektovou metodologii.

Podporují konkrétní aktivity partnerských organizací.
Umožňují využití vědomostí ze školení a stáží a mohou
sloužit jako startovací impuls pro větší projekty.

PŘÍMÁ POMOC POLITICKY
PERZEKVOVANÝM
OSOBÁM A JEJICH RODINÁM
Člověk v tísni pomáhá právníkům, nezávislým novinářům, blogerům,
studentům a aktivistům, kterým není lhostejný osud jejich země, věří
v základní lidské hodnoty a jsou za to ve své zemi perzekvováni.

„Bez vás bych skončil buď ve vězeních, nebo jako
tulák bez domova, nakonec by mě stejně zavřeli,“
říká Qajs, egyptský novinář, který od
roku 2004 aktivně vystupoval proti mučení,

k sekulární nenásilné opozici, byl pro své občanské aktivity
lživě obviněn z příslušnosti k Muslimskému bratrstvu a z dal-

souzení civilistů vojenským soudem, hájil politické vězně

ších smyšlených činů. Člověk v tísni mu pomohl dostat se do

a v Egyptě byl několikrát vězněn. Přestože vždy patřil

bezpečí, mimo dosah egyptské vojenské diktatury.

V POSLEDNÍM ROCE* ČVT POMOHL 1080 PERZEKVOVANÝM
LIDEM, Z TOHO 72 POLITICKÝM VĚZŇŮM A JEJICH RODINÁM.
ZÍSKÁVAJÍ TUTO PODPORU:

PRÁVNÍ POMOC

NEODKLADNÁ

PSYCHOLOGICKÁ POMOC

MATERIÁLNÍ POMOC

Lidem, kteří jsou ve

LÉKAŘSKÁ PÉČE

Obhájci lidských práv jsou

Materiálně podporujeme

své zemi z politických

Politickým vězňům je často

pod neustálým psychickým

ty, kteří se dostanou do

důvodů perzekvováni,

upírána lékařská péče a přístup

tlakem vytvářeným

tíživé finanční situace.

nebo se dostanou do

k lékům. Poskytujeme jim

autoritářskými strukturami.

Obhájci lidských práv

vězení, pomáháme

proto potřebné léky a po

Profesionální psychologická

a jejich rodiny často

zajistit kvalitní

propuštění pro ně zajišťujeme

podpora umožňuje lépe

ztrácí v důsledku

právní asistenci.

kvalitní zdravotní vyšetření.

se vyrovnat se stresem.

Podobně pomáháme lidem,

svých občanských
aktivit zaměstnání.

kteří byli zraněni například u
výslechu nebo na demonstraci.
*údaj za rok 2016

ZVYŠOVÁNÍ POVĚDOMÍ
O PORUŠOVÁNÍ LIDSKÝCH
PRÁV VE SVĚTĚ
Člověk v tísni se věnuje různým aktivitám, jejichž cílem
je upozornit na porušování lidských práv ve světě a najít
širší veřejnou a politickou podporu pro jejich ochranu.

„V Rusku můžete být kýmkoliv a stejně
nikdy nebudete chráněni před mučením,“
řříká Igor Kaljapin, zakladatel organizace Výbor na obranu proti mučení, která
získala cenu Homo Homini za rok 2016. „Udělení Homo Homini nám dává naději,
že otázka lidských práv v Rusku mezinárodní společnost zajímá. Představuje taky velkou
podporu pro lidi, kteří se stali obětmi mučení,“ dodává.

1. Homo Homini
cena udílená každoročně osobnostem,
které se významně zasloužily o prosazování
lidských práv, demokracie a nenásilného
řešení politických konfliktů.

2. Eye on Cuba
shromažďujeme informace o porušování lidských
práv na Kubě, upozorňujeme na případy
politických vězňů a zvyšujeme povědomí
o trvající nesvobodě. | www.eyeoncuba.org

3.

Linie svobody:
současná arabská karikatura
výstava děl současných

5. Jeden svět v Bruselu
festival dokumentárních filmů o
lidských právech se koná také v Bruselu.
Pravidelně se ho účastní hosté ze zemí,
kde jsou lidská práva potlačována.

6. Krymská normalizace
výstava fotografií ruského fotografa Antona
Namlyuka upozornila na téma porušování práv
Krymských Tatarů na Ruskem anektovaném Krymu.

arabských umělců, která se
uskutečnila v pražském
Centru současného umění DOX.

4. #Let My People Go
kampaň za propuštění ukrajinských
politických vězňů na území Ruské federace,
mezi nimiž je například režisér Oleh Sencov
nebo aktivista Alexandr Kolčenko.

7. Demokratovo desatero
výzva politikům, kteří cestují do zemí s represivními
režimy, aby se nepodbízeli diktátorům, setkávali
se se zástupci občanské společnosti
a nemlčeli o porušování lidských práv.

KDE PŮSOBÍME
Centrum pro lidská práva a demokracii Člověka v tísni pracuje v nedemokratických nebo tranformujících
se zemích od roku 1990. Zaměřuje se na práci s místními partnerskými organizacemi a nezávislými aktivisty.
V současnosti působí ve 12 zemích světa:
KUBA | od 1997
UKRAJINA | od 2003
MOLDAVSKO | od 2006
- PODNĚSTŘÍ
RUSKO | od 2009
EGYPT | od 2011
LIBYE | od 2011
ÁZERBÁJDŽÁN | od 2013
NIKARAGUA | od 2014
VENEZUELA | od 2014
VIETNAM | od 2015
ARMÉNIE | od 2016
EKVÁDOR | od 2016

ČLOVĚK V TÍSNI:

V roce 2016 podpořili činnost Centra pro lidská
práva a demokracii Člověka v tísni tito dárci:

Člověk v tísni je jedna z největších nevlád-

Delegace EU pro Rusko | Delegace EU pro Ukrajinu

ních organizací ve střední Evropě. Věnuje se

Frontline Defenders | Freedom House | International

humanitární a rozvojové pomoci a podpoře

Republican Institute | Klub přátel Člověka v tísni

lidských práv ve světě, v současnosti působí

Ministerstvo zahraničních věcí ČR | Ministerstvo

ve 30 zemích. V Česku se soustředí zejména

zahraničí Švédska | Nadace MOTT | Nadace OAK

na práci v sociálně vyloučených lokalitách

NDI - National Democratic Institute for International

a na podporu vzdělávání.

Affairs | NED - National Endowment for Democracy

Kontakt:

The Sigrid Rausing Trust | The Taiwan Foundation

Člověk v tísni, Šafaříkova 24, 120 00 Praha 2

for Democracy | U.S. Department of State | Urgent

lidskopravnici@clovekvtisni.cz

Action Fund for Women‘s Human Rights | USAID

Tel.: +420 770 101 144

Velvyslanectví Nizozemského království

www.clovekvtisni.cz
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