
Pojďte s námi 
akcelerovat 
systémové změny 
v Česku
2. června 2021 v 17.30, Opero



POTŘEBUJEME LOBBING PRO DOBRO!
Do advokační práce se může pustit každý z nás, ať už je to za účelem záchrany 
malého parku v Horní Lhotě nebo ochrany lesů. Zároveň díky lobbingu můžeme 
dosáhnout velkých systémových změn ve společnosti jako například prosazení 
inkluze.

Prosazení takovýchto zásadních změn podporuje Advokační fórum Nadace OSF. 
Pomáháme organizacím a jednotlivcům, kteří chtějí udělat Česko otevřenějším, 
přístupnějším a férovějším místem k životu. Posilujeme občanskou společnost 
a občany, aby mohli efektivně a profesionálně prosazovat veřejný zájem a 
lobbovat za něj.

Advokační fórum pomáhá budovat silnější a odolnější občanskou 
společnost, která bude stabilní a schopna odolávat politickým tlakům.

→ Podpořme společně organizace, aby se namísto řešení 
problémů začaly zaměřovat na vyřešení jejich příčin





CO JE ADVOKAČNÍ PRÁCE  
Systémové změny se nestanou jen tak. Jde o komplexní přístup a spolupráci. 
Potřebujeme k tomu lidi, kteří rozumí tématu a zároveň experty, kteří se orientují 
ve fungování veřejných institucí vč. Parlamentu ČR a jejich procesů. 

Úspěšná advokační práce zvýší dopad jednotlivých organizací. Investice 
do Advokačního fóra zrychlí dopad investic dárců do občanského 
sektoru.

→ Asistence - v roce 2019 se podařilo prolobbovat zvýšení příspěvku na péči 
pro lidi s postižením, který byl řadu let zcela neodpovídající. 

→ Institut prevence a řešení oddlužení (Radek Hábl) a Centrum Rubikon - v 
roce 2018 se podařilo prosadit novelu insolvenčního zákona, která umožnila 
oddlužení většímu množství lidí.

→ Zelený kruh - díky novelizaci stavebního zákona hrozí, že budou osekána 
práva lidí a pravomoci obcí, stejně jako se sníží ochrana přírody. Tato novela je 
nyní aktuální ve sněmovně. AF se společně se Zeleným kruhem snaží její 
prosazení zastavit.



“Spolupráce s Advokačním fórem Nadace OSF nabrala 
na intenzitě, když se pro nás důležité téma zvýšení 
příspěvku na péči dostalo k projednávání v poslanecké 
sněmovně. S advokační činností na této půdě jsme 
neměli žádné zkušenosti a pravidelné telefonáty, 
schůzky a maily se Štěpánem Drahokoupilem a později i 
s Petrem Machálkem nám dodávaly jistotu, směr i 
potřebné tempo.”

Erik Čipera, ředitel Asistence, o.p.s. 



V ČEM JE ADVOKAČNÍ FÓRUM UNIKÁTNÍ?
Advokační fórum Nadace OSF vzniklo ve spolupráci s Ashokou Česká republika v 
roce 2018 na základě studie, která odhalila, že občanskému sektoru chybí 
know-how, kapacity a finance pro advokační práci.

→ Jde o jediný konzultační program na poli advokační práce v ČR. Na jeho 
vzniku spolupracovali klíčoví experti, kteří se advokační práci v 
občanském sektoru dlouhodobě věnují

→ Účastníci, kteří prošli konzultacemi nebo školeními AF potvrzují, že jim 
umožnilo zvýšit dopad jejich práce.

→ Služby Advokačního fóra využilo již více než 50 organizací





UDRŽITELNOST PROJEKTU 

→ Advokační fórum funguje pod Nadací OSF, k jeho vzniku významně přispěli 
dárci, kteří podpořili úspěch klíčových systémových změn, mezi nimi například 
Jan Barta a Dušan Šenkypl.

→ Usilujeme o to, aby se Advokační fórum stalo udržitelnou platformou, která 
bude fungovat díky kombinaci fundraisingu a placených služeb. Na tvorbě 
prvního byznys modelu spolupracujeme se Silke Horákovou.

→ Cílem je vytvořit kombinaci nabídky 
placených služeb, které si budou klienti 
financovat sami, a platformy dárců, která 
umožní podporu těch, kteří si ji nebudou 
moci dovolit. 



PLATFORMA DÁRCŮ
Zajistí:
→ potřebné zdroje pro přechod na hybridní model financování
→ rozšíření řady expertů a tak uspokojit vzrůstající poptávku
→ možnost podpořit organizace za dostupné ceny 

○ organizace musí být připravené na to, že služby musí platit - změna 
mindsetu se nestane ze dne na den a musí si umět alokovat peníze na 
advokační práci

→ rozvoj advokační práce organizací občanského sektoru v ČR a zvyšování 
finančních zdrojů organizací na tuto práci
○ dárci advokačního fóra budou význam advokační práce organizací dále šířit 

mezi dalšími donory, ve svých nadacích a v projektech, které podporují 

→ Připojte se i vy: podpořte AF částkou 25 000 - 50 000,- ročně 
po dobu 3 let a staňte se součástí Platformy dárců 
Advokačního fóra



© 2021

Na setkání 2. června se dozvíte více o 
tom, jak se v Česku dělá lobbing pro 

dobro a jak se do něj můžete zapojit i vy.
Těšíme se na Vás!


