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HLAVNÍ ČINNOST:
–  podpora aktivit a rozvoj občanské společnosti
–  přímá pomoc politicky perzekvovaným osobám a jejich rodinám
–  advokační aktivity na obranu lidských práv

LATINSKOAMERICKÝ PROGRAM



PODPORA AKTIVIT A ZVYŠOVÁNÍ KAPACIT OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI

NAŠIM PARTNERŮM POSKYTUJEME:

V ROCE 2015 JSME PRACOVALI SE 193 PŘEDSTAVITELI 
OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI V LATINSKÉ AMERICE. 

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 vnímá občanskou angažovanost za pilíř svobodné a demokratické společnosti. Podporujeme proto 
konkrétní aktivity a rozvoj nezávislých organizací a jedinců, kteří pracují v restriktivních podmínkách.

NEZÁVISLÍ 
AKTIVISTÉ 

14

NEVLÁDNÍ 
ORGANIZACE

56
NOVINÁŘI

72

PRÁVNÍCI  
/ OBHÁJCI LIDSKÝCH PRÁV

51

„Státní média ignorují každodenní realitu kubánských ulic,“  
říká kubánský novinář Carlos Hernandez.

 

V červnu 2014 přijel Carlos na pozvání Člověka v tísni do České republiky na desetidenní kurz video žurnalismu. Od svého 

návratu na Kubu nepřetržitě natáčí reportáže o hlavním dění na ostrově. Reportáže šíří vypálené na CD, nabízí je zahraničním 

médiím a zveřejňuje na YouTube, kde mají až desetitisíce zhlédnutí. Podmínky pro jeho práci jsou však komplikované – jako nezá-

vislý novinář pracuje v ilegalitě ze svého malého bytu v Havaně a je pravidelně sledován a konfrontován státní bezpečností.

Od roku 1997 podporujeme nezávislé novináře v různých regionech na Kubě.



„S vězni v kubánských věznicích je zacházeno 
hůře než se psy,“

říká kubánská aktivistka a členka hnutí Dámy v bílém, Sonia Garro,  

která byla necelé 3 roky držena ve vězení.

 

Člověk v tísni pravidelně upozorňoval na neoprávněné zadržení Sonii Garro, která byla za účast na mírovém 

protestu držena ve vazbě téměř tři roky bez jakéhokoliv soudu. Po propuštění z vazby byl její  

zdravotní stav velmi špatný. Připravili jsme pro ni proto  měsíční rekonvalescentní pobyt v České republice,  

během kterého absolvovala řadu sezení s psychologem a nezbytné lékařské prohlídky.

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 utlačováni. 

V ROCE 2015 JSME POMOHLI 430 PERZEKVOVANÝM LIDEM  
Z TOHO 30 POLITICKÝM VĚZŇŮM A JEJICH RODINÁM  

V LATINSKÉ AMERICE.

ZÍSKÁVAJÍ TUTO PODPORU:

LÉKAŘSKÁ A MATERIÁLNÍ 
POMOC

Politickým vězňům a zadrženým 

je často upírána lékařská péče. 

Poskytujeme jim proto potřebné 

léky a po propuštění kvalitní 

lékařská vyšetření. Těm, kteří 

v důsledku občanských aktivit ztratí 

zaměstnání a ocitnou se v nouzi, 

je poskytnuta materiální podpora.

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 podpora 

jim umožňuje lépe se 

vyrovnat se stresem.



Přední venezuelský obránce lidských práv Jorge Sanchez: 

„Propagandě je potřeba se bránit.“
Diktátorský režim prezidentů Cháveze a Madura se intenzivně snaží manipulovat obyvatele chudých čtvrtí ve venezuelských 

městech a získat jejich podporu. Často k tomu využívá různých zdí, které jsou plné portrétů obou prezidentů a hesel provládní 

propagandy. Jorgeho nadace dává dohromady mladé lidi z okolí, kteří se domluví, co lepšího by se na zeď dalo namalovat.  

Zdi pak přemalují pozitivnějšími náměty s odkazem na hodnoty, jako je sport, rodina, zdraví a podobně.

ADVOKAČNÍ AKTIVITY 
NA PODPORU 
LIDSKÝCH PRÁV

Věnujeme se různým aktivitám, jejichž cílem 
je upozornit na porušování lidských práv 
v Latinské Americe a najít širší veřejnou 
a politickou podporu pro jejich ochranu.

Organizujeme veřejné akce, zprostřed-
kováváme setkání obhájců lidských práv 
a významných věřejných činitelů a podpo-
rujeme vystoupení lidskoprávních aktivistů 
z Latinské Ameriky na různých mezinárod-
ních fórech. Pomáháme nezávislým novi-
nářům publikovat v mezinárodních médiích 
a na internetu. Příklady aktivit:

1. Den pro Kubu 
pochod a konference na podporu kubán-

ského hnutí Dámy v bílém, které se zasazuje 

za propuštění politických vězňů na Kubě.  

Členky hnutí samy čelí perzekucím. 

2. Jeden svět v Bruselu 
festival dokumentárních filmů o lidských 

právech se každoročně koná v Praze 

i Bruselu. Pravidelně se ho účastní hosté 

z Kuby a jiných latinskoamerických zemí.

3. Cubalog.com
Zpravodajský server, který přináší 

necenzurované texty a videa nezávislých 

kubánských novinářů a aktivistů. Magazín 

Cubalog.com vychází i v tištěné podobě.

5. Jak svět může pomoci kubánské 
občanské společnosti?
Šest informačních panelů s fotografiemi aktivit Člověka 

v tísni na Kubě představuje náměty, jak pomoci kubánské 

občanské společnosti, aby docílila základních svobod 

a nabyla potřebné sebevědomí v kontextu uvolňování 

napětí mezi Kubou a demokratickým světem.

1. 2.

3.

4.
5.

4. EYE on CUBA
Monitoring porušování lidských práv na Kubě. Členové sítě 

EYE on CUBA poskytují světové veřejnosti informace stěžejní 

pro podporu politicky utlačovaných osob na Kubě. Monitorují 

politicky motivované perzekuce, zadržení a šikanu a postiže-

ným lidem poskytují právní, psychologickou i materiální pomoc. 

Člověk v tísni, který síť aktivistů založil, její činnost nadále 

podporuje a pro členy organizuje školení. Více o případech 

porušování lidských práv na www.eyeoncuba.org. 



Kuba (od 1997) / Nikaragua (od 2014) / Venezuela (od 2014)

MAPA PŮSOBENÍ

Kuba

Nikaragua

Venezuela

Centrum pro lidská práva a demokracii Člověka v tísni pracuje v nedemokratických nebo transformujících 
se zemích od roku 1990. Zaměřuje se na práci s místními partnerskými organizacemi a nezávislými aktivisty 
zejména v postsovětském regionu (Arménii, Ázerbájdžánu, Moldavsku–Podněstří, Rusku a Ukrajině), 
Latinské Americe, severní Africe (Egyptě a Libyi) a Vietnamu.

Latinskoamerický program pracuje v těchto zemích:

říká Clara Pérez, organizátorka festivalu MÁS.

Festival dokumentárních filmů MÁS je prvním festivalem o lidských právech v Nikaragui. Během jeho 1. ročníku  

se podařilo uspořádat 17 projekcí devíti dokumentů na středních školách, univerzitách a v kulturních centrech.  

Projekce navštívilo více než 800 zejména mladých diváků, kteří se poté aktivně účastnili pofilmových debat.  

Ty se věnovaly tématům, jako jsou rovnoprávnost žen, absence svobodných voleb či cenzura internetu.

„Zkušenosti z jiných zemí povzbuzují mladé  
Nikaragujce, aby bojovali za demokracii i ve své zemi,“



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

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 latinskoamerický program Centra pro lidská 
práva a demokracii Člověka v tísni tito donoři:
Federální zdroje USA / Klub přátel Člověka v tísni / Ministerstvo zahraničních 

věcí ČR - LPTP / NED - National Endowment for Democracy

www.clovekvtisni.cz/cs/lidska-prava  

www.clovekvtisni.cz/latam 

www.homohomini.net 

cubalog.com

www.eyeoncuba.org

Z důvodu bezpečnosti, byla některá jména v letáku změněna.


