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CENTRUM  
PRO LIDSKÁ PRÁVA 
A DEMOKRACII

Člověk v tísni každoročně uděluje cenu Homo Homini osobnostem, které se významně zasloužily 

o prosazování lidských práv, demokracie a nenásilného řešení politických konfliktů. www.homohomini.net 

Člověk v tísni je členem konsorcia sedmi neziskových organizací Lifeline, které poskytuje podporu 

lidskoprávním organizacím a aktivistům z celého světa, kteří čelí restrikcím svých vlád. 

Od roku 1999 Člověk v tísni pořádá mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech 

Jeden svět v Praze a mnoha dalších městech ČR. Již několik let putuje festival také do Bruselu. 

Člověk v tísni je jedním ze zakládajících členů  

Centra pro občanskou společnost / Prague Civil Society Centre,  
jehož cílem je podporovat občanské iniciativy v zemích Východního partnerství, Rusku a zemích Střední Asie.

DALŠÍ AKTIVITY MAPA PŮSOBENÍ

ČLOVĚK V TÍSNI:
Člověk v tísni je jedna z největších nevládních organizací ve střední Evropě.  
Věnuje se humanitární a rozvojové pomoci a podpoře lidských práv ve světě, v současnosti působí ve 30 zemích.  
V Česku se soustředí zejména na práci v sociálně vyloučených lokalitách a na podporu vzdělávání.  

Kontakt:
Člověk v tísni, Šafaříkova 24, 120 00 Praha 2
lidskopravnici@clovekvtisni.cz
Tel.: +420 226 200 414, Fax: +420 226 200 401
www.clovekvtisni.cz

V roce 2015 podpořili činnost Centra pro lidská práva a demokracii Člověka v tísni tito donátoři:
ACTED / DG DEVCO (EIDHR) / Federální zdroje USA / Klub přátel Člověka v tísni

Ministerstvo zahraničních věcí ČR – LPTP / Nadace MOTT / Nadace OAK 

NED – National Endowment for Democracy / Sigrid Rausing Trust / Taiwan Foundation for Democracy

Kuba

Nikaragua

Venezuela

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

HLAVNÍ ČINNOST:
–  podpora aktivit a rozvoj občanské společnosti 

v zemích s represivními režimy
–  přímá pomoc politicky perzekvovaným osobám a jejich rodinám
–  mezinárodní podpora a aktivity na obranu obhájců lidských práv 

a aktivistů působících v represivních režimech

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, 
zejména v postsovětském regionu a latinské Americe. Konkrétně v těchto zemích:



říká Samíra, která se v Libyi zapojila do aktivit na podporu ženských práv.  

Kvůli ohrožení života utekla s pomocí ČvT do exilu, odkud dál pokračuje ve své činnosti. 

„Můj odjezd ze země  
je důkazem toho,  

že je potřeba pracovat dále  
 a mnohem více,”

PODPORA AKTIVIT A ROZVOJ OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI 
V ZEMÍCH S REPRESIVNÍMI REŽIMY

AKTIVITY

V POSLEDNÍM ROCE* ČvT PRACOVAL S 688 
PŘEDSTAVITELI OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI. 

STUDIJNÍ CESTY A STÁŽE

SEMINÁŘE A ŠKOLENÍ

MIKROGRANTY

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.

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. 

AKTIVISTÉ  
/ NEVLÁDNÍ ORGANIZACE

231
NOVINÁŘI

275

PRÁVNÍCI / OBHÁJCI 
LIDSKÝCH PRÁV

182

„Své profese se vzdát nechci,“ 
říká ukrajinský novinář Vjačeslav Bondarenko,  

který během své reportážní cesty do východoukrajinské separatické oblasti padl do zajetí a byl obviněn ze špionáže. 

Dnes pracuje z Kyjeva pro zpravodajský portál mapující události na východě země Informator.lg.ua,  

který i díky podpoře ČvT vytváří protiváhu médiím vlastněných oligarchy, nebo napojených na ruské oficiální zdroje. 

Restriktivní režimy zpravidla omezují přistup ke svobodným informacím.  

Člověk v tísni proto podporuje nezávislé novináře a mediální projekty téměř ve všech zemích, kde lidskoprávně působí.

Díky mezinárodnímu tlaku a kampani, které se Člověk v tísni účastnil, mohla Sonia Garro opustit vězení,  

kde byla kubánským režimem 3 roky držena, aniž by soud proti ní vznesl konkrétní obvinění.  

Sonia Garro je členkou hnutí Dámy v bílém, které se na Kubě zasazuje za

MEZINÁRODNÍ PODPORA 
A AKTIVITY NA OBRANU 
OBHÁJCŮ LIDSKÝCH PRÁV

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. 

Jde například o tyto:

7. 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.

1. Utajené disciplíny 
informační kampaň o stavu lidských práv  

v Rusku v předvečer konání olympiády v Soči.  

Webové stránky kampaně www.utajenediscipliny.cz  

se věnují konkrétním případům porušování práv.

2. Den pro Kubu 
pochod a konference na podporu kubánského  

hnutí Dámy v bílém, které se zasazuje za propuštění  

politických vězňů. Členky hnutí samy čelí perzekucím. 

3. Příběhy bez konce
výstava o beztrestném násilí na severním Kavkaze předsta-

vuje komiksovou formou příběhy 12 lidí, kteří se stali obětí 

svévole státu v tomto regionu. www.bezkonce.com 

4. Zvýšená dávka represí
kampaň připomínající stupňující se politické represe 

v Ázerbájdžánu, jejíž součástí jsou happeningy, prezentace 

výstavy “Zvýšená dávka represí: příběhy ázerbájdžánských 

politických vězňů” a setkání na mezinárodní úrovni.

5. Karimova v Praze nechceme
otevřený dopis třiceti organizací prezidentu 
Zemanovi s požadavkem, aby zrušil návštěvu 
uzbeckého prezidenta Karimova v Praze. Uzbekistán 
je považován za jednu z nejtvrdších diktatur 
na světě. (foto Association for Human Rights in Central Asia)

6. Za vaši a naši svobodu
konference, na níž v Praze promluvili významní obhájci 

lidských práv. Účastníci se shodli, že je stále důležité 

podporovat disidenty a jejich boj za svobodu.

1. 2.
3.

4.5.6.

7.

 propuštění všech politických vězňů.

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. 

V POSLEDNÍM ROCE* ČvT POMOHL 665 PERZEKVOVANÝM  
LIDEM, Z TOHO 78 POLITICKÝM VĚZŇŮM  

A JEJICH RODINÁM.

ZÍSKÁVAJÍ TUTO PODPORU:

NEODKLADNÁ 
LÉKAŘSKÁ PÉČE

Politickým vězňům je často 

upírána lékařská péče a přístup 

k lékům. Poskytujeme jim proto 

potřebné léky a po propuštění 

pro ně zajišťujeme kvalitní 

zdravotní vyšetření. Podobně 

pomáháme lidem, kteří byli 

zraněni například u výslechu 

nebo na demonstraci.

PRÁVNÍ POMOC
Lidem, kteří jsou 

ve své zemi 

z politických 

důvodů 

perzekvováni, 

nebo se dostanou 

do vězení, 

pomáháme 

zajistit kvalitní 

právní asistenci.

PSYCHOLOGICKÁ 
POMOC

Obhájci lidských 

práv jsou pod 

neustálým psychickým 

tlakem vytvářeným 

autoritářskými 

strukturami. Profesionální 

psychologická podpora 

jim umožňuje lépe 

se vyrovnat se stresem.

MATERIÁLNÍ 
POMOC

Obhájci lidských práv 

a jejich rodiny často 

ztrácí v důsledku 

svých občanských 

aktivit zaměstnání. 

Materiálně 

podporujeme ty, kteří 

se dostanou do tíživé 

finanční situace.

*údaj za rok 2014

*údaj za rok 2014


