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1. Navštívené instituce v jednotlivých zemích: 
 

Gomez Centre 

Adresa: 37th floor, Sathorn Square Office Tower, North Sathorn Road, Bangrak, Bangkok, 

10500 Thailand. 

Kontakt (tel, web: www.gomezcentre.com, (+66) (0)2 105 6300    

 

ALTSEAN 

P.O BOX 296 - Lardprao Post Office, 10310 Bangkok, Thailand 

Phone # : +66 81 850 9008 

Fax # : +66 2 275 4261 

http://www.gomezcentre.com/


 

 

 

ADRA Thailand  

 ADRA Thailand, Aleena Garden Unit 1 A | 178/109, Mooban World Club Land Soi 4 

Tambon Nongkway | Amper Hong Dong | Chiang Mai 50230 

T: (66) 53 839 402 F: (66) 53 839 403   M: (66) 819 064 750 

 

     

 

 

2. Kontaktované osoby v jednotlivých institucích: 
 

Kontaktované osoby:  

Gomez Centre - dr. Alexander Horstmann, ahorstmann3@gmail.com 

Kontaktovaná osoba působí zároveň na akademické půdě Mahidol University Bangkok - 

http://mahidol.academia.edu/AlexanderHorstmann a v průběhu roku 2013 nastoupí na 

profesorský post univerzity v Kodani 

 

Nezávislý konzultant: Ashley South, http://www.ashleysouth.co.uk/, Ashley South 

[lerdoh@yahoo.co.uk], Chiang Mai, Thailand; aktivní v Myanmar Peace Support Iniciative 

Kontakt (tel, web): http://www.mmpeacemonitor.org/#!myanmar-peace-support-

initiative/c53f 

 

ALTSEAN 

Anelyn de Luna, Program Officer; +660814034830; anelyn@altsean.org 

  

mailto:ahorstmann3@gmail.com
http://mahidol.academia.edu/AlexanderHorstmann
http://www.ashleysouth.co.uk/
http://www.mmpeacemonitor.org/#!myanmar-peace-support-initiative/c53f
http://www.mmpeacemonitor.org/#!myanmar-peace-support-initiative/c53f


 

 

3. Sledované činnosti realizované během zahraniční cesty: 
 

V průběhu stáže byla navázána spolupráce s institucemi, sídlícími v Thajsku, které se 

zabývají podporou demokracie a lidských práv v Barmě a dalších zemích jihovýchodní Asie. 

Tyto dvě výše zmíněné instituce a jeden nezávislý konzultant byli seznámeni s programem 

Transformační spolupráce ČR a projektem RESEAREAS. Společně bylo dojednáno jejich 

budoucí možné zapojení do výzkumných i projektových aktivit s českými subjekty.  

 

  Dále byl v průběhu stáže navázán kontakt s organizacemi působícími v oblasti thajsko-

barmské hranice, které jsou důležitými aktéry posilujícími občanskou společnost. 

 Hlavním předmětem stáže bylo vázání sítí, jak pro potřeby českých organizací, tak mezi 

thajskými organizacemi navzájem, a sběr kontaktů na instituce, které působí jak na úrovni 

komunit, ale zároveň jsou aktivní v oblasti advokacie, angažují se v mírových jednáních a 

mohou být potenciálně dobrými pozorovateli dopadů současných změn na obyvatele této 

velmi zranitelné oblasti. Důraz byl kladen především instituce, zabývající se monitoringem 

dodržování lidských práv v souvislosti s dynamickými demokratizačními procesy a masivním 

přílivem zahraničních investic a rozvojové spolupráce v dané oblasti. 

 

Součástí stáže byla účast i na panelových diskuzích a koordinačních setkáních (např. 

UNHCR,aj.), kde byly navázány další zajímavé kontakty pro potřeby sítě. 

 

 

3.1. Analýza zahraničních institucí 
 

ALTSEAN (Alternative ASEAN Network on Burma)  je síť organizací a jedinců ze států 

ASEANu, kteří společně podporují demokracii a lidská práva v Barmě. Jedná se o síť lidsko-

právních nevládních organizací, politických stran, think tanků, akademických pracovníků, 

novinářů a studentských aktivistů. Byla založena v roce 1996 v Bangkoku 

 

Výzkumný program sítě ALTSEAN se zaměřuje především na sekundární výzkum, 

rešeršování zdrojů a sběru informací k jednotlivým klíčovým tématům. 

Výzkumné programy:  



 

 Chronologická data (2005 -2013): informační databáze  řazená dle témat – ekonomika, 

demokracie, životní prostředí, mezinárodní vztahy, nášlapné miny, humanitární 

pomoc,… 

 Monitoring parlamentu (2011 -2013) : informace o struktuře legislativní moci a 

parlamentních procesech, seznam politických stran, aktuální seznam vycházejících 

právních norem 

 Monitoring režimu (2011-2013): detailní informace o výkonné moci; profil prezidenta, 

vice prezidentů a všech relevantních poradců, profily vedoucích generálů barmské 

armády,.. 

 Kompletní dokumentace aktivit UN (1990 -2013) 

 Dokumentace událostí spojených Aung San Suu Kyi (2005 – 2013) : biografie, 

databáze citátů a výstupů 

 Biografie nejvýznamnějších politických věznů 

 Dokumentace protestů proti přerušení dodávek elektřiny (2012) 

 Dokumentace doplňkových voleb (2012), parlamentních voleb (2010) i Šafránové 

revoluce (2007) 

 

Publikační aktivity pracoviště: 

ALTSEAN vydává měsíční bulletiny o nejvýznamnějších událostech v Barmě ve třech 

jazykových mutacích – angličtina, barmština a thajština 

 

Dále také publikace Burma Issues and Concerns 

 

ALTSEAN vydává také výzkumné zprávy spojené s předmětem svého zaměření, briefing 

papery, speciální reporty, aj.. 

 

Organizace národních a mezinárodních konferencí na dané instituci: 

ALTSEAN se podílí na organizaci konferencí občanské společnosti vždy u příležitosti 

summitů v předsednických zemích ASEANu. Předpokládá se klíčová úloha v roce 2014, kdy 

bude předsednickou zemí ASEANU právě Barma.  

 

Organizace studijních stáží: 



 

ALTSEAN nabízí možnosti výzkumných šestiměsíčních stáží na svém pracovišti, především 

pak pro aktivní členy barmských komunitních organizací, které prostřednictvím těchto stáží 

významně posilují své kapacity a rozšiřují okruh svých kontaktů 

  



 

GOMEZ Centre 

 

Gomez Center je sociální podnik zaměřený na expertní konzultace.  Poskytuje expertní služby 

a technickou podporu neziskovým organizacím, mezivládním organizacím, národním i 

výzkumným institucím, které tvoří globální lidsko-právní komunitu 

Kapacitně staví na více než dvacetileté zkušenosti s výzkumem v oblasti lidských práv, policy 

poradenství, vysokoškolského vzdělávání, a tréninků a profesního rozvoje v asijsko-pacifické 

oblasti. Členové týmu kombinují zkušenosti s terénní prací s místními komunitami 

s intitucionální a akademickou praxí.  

Tým 

Dr. James Gomez  

- Expert na komunikaci a tvorbu politik s mezivládními agenturami, nevládními 

organizacemi, think-tanky, a univerzitami v Austrálii, Japonsku, Singapuru, Švédsku, 

Thajsku a a Velké Británii s více než dvacetiletou zkušeností 

- V současnosti působí na Fakultě Politických věd ,  Thammasat University, Thailand. 

-  Mezi lety 2009 -2011 působil jako děkan na Univerzitě Monash - Monash University 

Associate Dean (International), Faculty of Arts and Head of Public Relations, School 

of Applied Media and Social Science 

- 2008 působil jako Visiting Scholar, Department of Political Science, Keio University, 

Japan 

- 2006, 2008, působil jako  Programme Officer of the Political Parties Programme v 

International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) ve 

Stockholmu, Švédsko  

- V minulosti působil také jako  Regional Research and Communications Manager v 

Singapuru (1997-2001) a v Bangkoku (2001-2006) pro Friedrich Naumann 

Foundation`s East and Southeast Asian office. 



 

Dr.Gomez má doktorát v oboru  Philosophy (International Relations and Political Science) z 

univerzity Monash v Austrálii, magisterský titul v oboru:  Discourse Analysis (Politics and 

Human Rights), z University of Essex, United Kindgom a bakalářský titul v oboru:Social 

Science (Hons), z  National University of Singapore. Je akreditovaným vedoucím výzkumů 

(Research Supervisor at Monash Research Graduate School) a disponuje certifikáty-  

Graduate Certificate in Higher Education (Monash University) a TESOL Certificate, Trinity 

College, United Kingdom. 

Alexander Horstmann  

- je vedoucím doktorandského programu Multikulturní studia na  RILCA institutu, 

Mahidol University v Bangkoku. Jeho  oborem je sociální antropologie a politická 

věda.  

- Alexander se více než dvacet let specializuje na jihovýchodní Asii a na Thajsko.  

- Je také výzkumným pracovníkem  Max Planck Institutu   pro výzkum etnické a 

náboženské diverzity  (Goettingen, Germany) a spoluorganizuje projekt s názvem  

Living Bangkok Urban Space: Aspirations in a Global City s ředitelem oddělení 

religious diversity, Peterem van der Veer. 

- Mezi oblasti jeho výzkumu patří:  local conflicts, human rights, civil society and 

democratization, multi-cultural governance and social movements, migration and 

social control (securitization), media use and media practices, and religious networks 

and missionization in Southern Thailand, Northern Malaysia and Southeastern Burma 

and Northwestern Thailand.  

-  Je poradcem a odborným konzultantem a trenérem mezinárodních organizací, 

univerzit, výzkumných institutů a komunitních organizací po celé  jihovýchodní Asii a 

v západní Evropě. 

- Je držitelem titulu PhD. V oboru:  sociology of development z Univerzity v Bielefeldu 

a má pedagogické zkušenosti na mnoha německých univerzitách, a také v USA, ve 

Skandinávii, a v Thajsku. Pravidelně se účastní a přednáší  na mezinárodních 

konferencích.  



 

- Publikuje odborné studie na politická, společenská a kulturní témata v kontextu 

Thajska i jihovýchodní Asie.  Je autorem  čtyř knih, 20 vědeckých článků 

v mezinárodních magazínech (the Journal of Refugee Studies, the journal of Southeast 

Asian Studies, the Journal of Borderland Studies, Moussons, SOJOURN , aj.) Jeho 

kniha Centering the Margin: Narrative and Agency in Southeast Asian  

Gomez Centre 

 Oblast působení:  - podpora nevládních organizací v oblastech:  

 Komunikace– poradenství v oblasti komunikačních strategií, tvorbě komunikačních plánů, 

oblast new media a technologie  

 Grants & Loans – pravou projektových návrhů a jiných dokumentů pro získání finanční 

podpory, podpora procesu organizací v transformaci z neziskové organizace na social 

business pro pokrytí nákladů a dalších projektů   

 Monitoring & Evaluace projektů -  poskytujeme strukturované monitoringové a evaluační 

služby pro donory i nevládní organizace , analýzy dopadů projektů  

 Technické psaní a dokumentace –  koncepty, projektové plány, zprávy, a asistence 

s designem projektů  

Výzkumné aktivity 

  Provedení výzkumných prací pro probíhající projekty-, baseline studies and specialist 

reports. 

 Externí výzkumné služby 

 policy research -  gathering of policy intelligence, formulating policy briefs , 

poradenství v oblasti politik 

 Expertní názory – projevy a přednášky přednášky na nejrůznějších workshopech, 

konferencích,kongresech… 

  



 

 

Ashley South (nezávislý konzultant)  

- 90. léta strávil jako učitel a humanitární pracovník na thajsko-barmské hranici 

- Od té doby pracuje jako nezávislý konzultant a specialista na politiku a 

humanitární témata v Barmě a jihovýchodní Asii 

- Pracoval pro OSN v Barmě, v Laosu a na Filipínách, a pro další mezinárodní 

organizace e vědecké instituce 

- Na svých studiích spolupracoval s vědeckými Instituty jako je např. South-East 

Centre (USA) nebo Transnational Institute (Nizozemí) 

- Od roku 2012 je konzultantem mírové iniciativy norské vlády - Myanmar 

Peace Support Initiative (MPSI), 

Publikační činnost:  

KNIHY 

2008 [reprint edition 2010] – Ethnic Politics in Burma: States of Conflict (Routledge) –

 http://www.ebookstore.tandf.co.uk/html/smoreinfo.asp?bookid=536956486&etailerid=19 

2003 [reprint edition 2005] – Mon Nationalism and Civil War in Burma: The Golden 

Sheldrake (RoutledgeCurzon)  

  

Kapitoly v sebraných dílech a sbornících 

2010 – Karen Legitimacy and Conflict (in ‘Ruling Myanmar’, Australian National 

University/ISEAS Singapore, eds Trevor Wilson, Monique Skidmore & Nicholas Cheesman) 

2007 – Conflict and Displacement in Burma/Myanmar (in ‘Myanmar: The State, Society and 

the Environment’, Australian National University/ISEAS Singapore, eds Trevor Wilson & 

Monique Skidmore) 

2007 – Ceasefires and Civil Society: The Case of the Mon (in the ‘Exploring Ethnic Diversity 

in Burma’, Nordic Institute of Asian Studies, ed. Mikael Gravers)   

  

Odborné články 

2012 – The Politics of Protection in Burma: beyond the humanitarian mainstream ('Critical 

Asian Studies', Vol.44, No.2, pp. 175-204): www.criticalasianstudies.org 

2008 – Civil Society in Burma: The Development of Democracy Amidst Conflict (East-West 

Centre, Washington – ‘Policy Studies’ series No. 51)  

2007 – Karen Nationalist Communities: The ‘Problem’ of Diversity (‘Contemporary 

Southeast Asia’ Vol.29, No.1 - ISEAS/National University of Singapore) – PDF 

http://www.ashleysouth.co.uk/http:/www.ebookstore.tandf.co.uk/html/smoreinfo.asp?bookid=536956486&etailerid=19
http://www.criticalasianstudies.org/
http://www.ashleysouth.co.uk/files/Contemporary_Southeast_Asia_April_2007.pdf


 

2007 – Burma: The Changing Nature of Displacement Crises (Refugee Studies Centre, 

Oxford University, Working Paper No. 39) – PDF 

2004 – Political Transition in Myanmar: A New Model for Democratization (‘Contemporary 

Southeast Asia’ Vol. 26, No. 4 – ISEAS/National University of Singapore) – PDF 

  

Reporty 

Prosinec 2012 - Prospects for Peace in Myanmar: opportunities and threats (Peace Research 

Institute Oslo working paper) - PDF [Burmese language version - PDF] 

March 2012 - Education, Conflict and Identity: non-state ethnic education regimes in Burma 

(by Marie Lall and Ashley South) - PDF [overview document - PDF] 

March 2012 - Myanmar/Burma: Local agencies and Global donors (Local to Global 

Protection initiative:www.local2global.info) - PDF 

February 2012 - Local to Global Protection in Myanmar (Burma), Sudan, South Sudan and 

Zimbabwe (co-authored Overseas Development Institute Network Paper No.72) - PDF 

October 2011 – Myanmar – Surviving the Storm: self-protection and survival in the Delta 

(co-authored, Local to Global Protection initiative: www.local2global.info) – PDF 

March 2011 – Burma’s Longest War: anatomy of the Karen conflict (Transnational 

Institute/Burma Centre Netherlands) – PDF 

September 2010 – Conflict and Survival: self-protection in south-east Burma (co-authored, 

Chatham House/ Royal Institute of International Affairs, Asia Programme Paper ASP PP 

2010/04; Local to Global Protection initiative) – PDF 

December 2007 – Displacement and Dispossession: Forced Migration and Land Rights in 

Burma (Center on Housing Rights and Evictions) – PDF 

September 2002 – Internally Displaced People and Relocation Sites in Eastern Burma 

(Burmese Border Consortium, Bangkok) 

  

Články 

September 2012 - From Ceasefires to Lasting Peace?, 'The Myanmar Times' - PDF 

September 2012 - China as a New Aid Actor, 'The Global Times' 11-9-2012 - PDF [this is 

the original article, the published version being somewhat shorter] 

March 2012 - Resolving Ethnic Conflicts in Burma - Ceasefires to Sustainable Peace,‘The 

Irrawaddy’ - PDF 

June 2011 – Burma’s New Challenge , ‘Pacific Forum CSIS’ (PacNet#32) – PDF 

http://www.ashleysouth.co.uk/files/Refugee_Studies_Centre_February_2007.pdf
http://www.ashleysouth.co.uk/files/Contemporary_Southeast_Asia_August_2004.pdf
http://www.ashleysouth.co.uk/files/South-Prospects-for-Peace-in-Myanmar-PRIO-Paper-2012.pdf
http://www.ashleysouth.co.uk/files/South-Prospects-for-Peace-in-Myanmar-PRIO-Paper-2012-Burmese-version.pdf
http://www.ashleysouth.co.uk/files/Non-state_Education_in_Burma-Myanmar_-_full.pdf
http://www.ashleysouth.co.uk/files/Non-state_Education_in_Burma-Myanmar.pdf
http://www.ashleysouth.co.uk/files/L2G_funding_Myanmar_final.pdf
http://www.ashleysouth.co.uk/files/NP72.pdf
http://www.ashleysouth.co.uk/http:/www.local2global.info
http://www.ashleysouth.co.uk/files/L2GP_Myanmar_Nargis_study.pdf
http://www.ashleysouth.co.uk/files/TNI-BurmasLongestWar.pdf
http://www.ashleysouth.co.uk/files/17342_0910pp_burma.pdf
http://www.ashleysouth.co.uk/files/COHRE_November_2007.pdf
http://www.ashleysouth.co.uk/files/From_ceasefires_to_lasting_peace.pdf
http://www.ashleysouth.co.uk/files/Ashley_South_-_China_as_a_New_Aid_Actor.pdf
http://www.ashleysouth.co.uk/files/AS_8-3-2012.pdf
http://www.ashleysouth.co.uk/files/Ashley_South_PacNet_12-6-2011.pdf


 

December 2010 – Post-Election Politics in Burma - Glimmers of Hope? , ‘The Irrawaddy’ –

 PDF 

November 2010 – Voting, But Not As We Know It, ‘The World Today’ (Chatham House) –

 PDF 

July 2010 – Making the Best of a Bad Election, ‘The Irrawaddy’ – PDF 

May 2010 – Burma's Electoral Dilemmas, 'The World Today' (Chatham House) - PDF 

March 2010 – Self-protection and Survival in Southeast Burma, ‘Humanitarian Exchange’ –

 PDF 

November 2008 – Economics Crisis and Human Rights, ‘The World Today’ (Chatham 

House) – PDF 

August 2008 – Electoral Dilemmas, Independent Mon News Agency commentary (4-8-2008) 

– PDF 

July 2008 – Burma after the Cyclone: Making a Disaster Out Of the Cyclone, ‘The World 

Today’ (Chatham House) –PDF 

April 2008 – Humanitarian Aid to IDPs in Burma: activities and debates, ‘Forced Migration 

Review’ (Refugee Studies Centre, Oxford University) – PDF 

March 2008 – Prospects for Burma’s New Constitution, Independent Mon News Agency 

commentary (17-3-2008) – PDF 

February 2008 – Mahn Sha La Phan: Resistance leader of Burma’s Karen people, ‘The 

Guardian’ obituary (18-2-2008) – PDF 

December 2007 – Crisis on the Burma Border, ‘The Nation’ (20-12-2007) – PDF 

October 2007 – Mon Nationalist Movements: insurgency, ceasefires and political struggle – 

paper presented at ‘Seminar on Discovery of Ramanndesa’, Chulalongkorn University, 

Thailand, (11-10-2007), published by Mon Unity League (Bangkok, January 2008) – PDF 

August 2007 – What lies ahead for Burma’s cease-fires, ‘The Nation’ (8-1-2007) – PDF 

October 2006 – The Quest for Karen Unity, ‘The Irrawaddy’ – PDF 

October 2006 – Border-based Insurgency: Time for a Reality Check, ‘The Irrawaddy’ online 

– PDF 

September 2004 – Beyond the National Convention, ‘The Irrawaddy’ – PDF 

November 2001 – Burma’s  Ex-Insurgents: The Mon Ceasefire and Political Transition, 

‘Burma Debate’ (Vol. VIII, Fall 2001) – PDF 

 

-   

http://www.ashleysouth.co.uk/files/The_Irrawaddy_13-12-2010.pdf
http://www.ashleysouth.co.uk/files/TWT111029.pdf
http://www.ashleysouth.co.uk/files/Ashley_South_Irrawaddy_July_2010.pdf
http://www.ashleysouth.co.uk/files/wt100527.pdf
http://www.ashleysouth.co.uk/files/Self-protection_and_survival_in_southeast_Burma.pdf
http://www.ashleysouth.co.uk/files/WTOCT2008.pdf
http://www.ashleysouth.co.uk/files/IMNA_July_2008.pdf
http://www.ashleysouth.co.uk/files/World_Today_July_2008.pdf
http://www.ashleysouth.co.uk/files/Forced_Migration_Review_April_2008.pdf
http://www.ashleysouth.co.uk/files/IMNA_March_2008.pdf
http://www.ashleysouth.co.uk/files/The_Guardian_February_2008.pdf
http://www.ashleysouth.co.uk/files/The_Nation_December_2007.pdf
http://www.ashleysouth.co.uk/files/Chulalongkorn_University_Mon_Seminar_October_2007.pdf
http://www.ashleysouth.co.uk/files/The_Nation_January_2007.pdf
http://www.ashleysouth.co.uk/files/The_Irrawaddy_October_2006.pdf
http://www.ashleysouth.co.uk/files/The_Irrawaddy_ONLINE_October_2006.pdf
http://www.ashleysouth.co.uk/files/The_Irrawaddy_September_2004.pdf
http://www.ashleysouth.co.uk/files/BD2001-V08-N023.pdf


 

Hlavní činnosti Myanmar Peace Support Initiative (MPSI),  

 

Zdroj: http://www.emb-norway.or.th/News_and_events/MPSI/ 

The main aim is to establish access for concrete assistance in areas previously affected by 

armed conflict, where access in the past has been limited or impossible, in order to promote 

peace dividends to affected local communities in the cease-fire areas. 

In parallel with the continued political effort, it is seen as important that communities in the 

cease-fire areas receive needed assistance in order to build confidence in the ceasefires and to 

back up the political efforts.  

A prerequisite for the Norwegian support and efforts is that the delivery of assistance will not 

replace the need for a continued political process with all the ethnic groups. It is also a 

prerequisite that access will be granted by all parties to the agreed areas for interventions. 

The main objectives under these overarching ones are: 

 To build confidence in the ceasefire agreements among communities, armed groups 

and the Myanmar government/Myanmar army. 

 To increase the space for aid activities in the former conflict-affected areas. 

 To contribute to positive interaction between the actors on the ground. 

 To support increased capacity of local communities, civil society, and government 

authorities 

 

  

http://www.emb-norway.or.th/News_and_events/MPSI/


 

3.2  Odborné konzultace se zahraničními odborníky 
V průběhu stáže probíhaly individuální odborné konzultace se zahraničními odborníky. 

S kontaktními osobami z vybraných navštívených institucí bylo diskutována možnost 

zapojení zahraničních institucí a jednotlivých odborníků do otevřené sítě spolupráce. 

Diskutováno byla také možnost zapojení zahraničních odborníků do společných 

vědeckovýzkumných projektů sítě spolupráce RESAREAS.  

a o možnostech zapojení jednotlivých zahraničních odborníků do konkrétních aktivit sítě 

spolupráce, jako např. konference, semináře a workshopy, atd. 

Obecně je možné říci, že myšlenka zapojení do sítě spolupráce RESAREAS byl vnímána 

kladně. Samotní zástupci oslovených institucí mají velký zájem a bohaté zkušenosti 

s networkingem.  Centrum Gomez se snaží propojovat akademicky a neziskovy sektor, přivest 

do aktivit rozvojové spolupráce expertní kapacity z nejrůznějších oblastí a zaroveň propojovat 

dané aktéry s institucemi statni správy i mezivládních organizaci. ALTSEAN je networková 

organizace ze sve podstaty a nezavislý konzultant  Ashley South pracuje s nevládními 

organizacemi, výzkumnými instituty a vladními národními i transnacionálními donory.  

Tito oslovení zahraniční odborníci mají jedinečné odborné kapacity v oblasti výzkumu, které 

se snoubí s dlouholetou praktickou zkušeností přímo v terénu, na úrovni zranitelných 

barmských komunit i v jednání se všemi zúčastněnými aktéry. Zároveň tedy nesou obrovský 

potenciál mnoha dalších kontaktů a osobních vazeb na zajímavé odborníky, organizace a 

instituce. Odborná oblast, kterou se zabývají – tedy rozvoj demokratické společnosti 

v současné Barmě – je navíc velmi aktuálním tématem, na které se upírá velká pozornost 

médií, akademiků i mezinárodních donorů a nevládních organizací. Proto věřím, že i pro 

odborné a výzkumné pracovníky z České republiky mohou tyto kontakty představovat 

jedinečnou možnost vhledu do místní situace.  

 

Na možnosti zapojení do projektu RESAREAS vítají podobu sítě, která sdružuje 

vědeckovýzkumné instituce i platformu neziskových organizací zabývajících se zahraniční 

rozvojovou spoluprací v České republice.  

Nicméně považuji za přinejmenším zajímavé zmínit, že v kontextu úzké specializace jejich 

odbornosti byli všichni oslovení odborníci překvapeni vytvářením sítě, která je velmi široce 

zaměřena na výzkum Mimoevropských oblastí. Nicméně i přes to jsou otevřeni spolupráci na 

tématech a výzkumných aktivitách, které se budou potenciálně týkat oblasti jejich odbornosti.  

  



 

 

4. Relevance výběru navštívených institucí vzhledem ke kontextu 
české zahraniční politiky 
 

Vybrané instituce sídlící v na území Thajska se primárně zabývají aktuální situací v Barmě/ 

Myanmaru, analýzou tamějších transformačních a demokratizačních procesů i mírových 

jednání a zároveň monitorují zapojení mezinárodních aktérů do rozvoje této země.  

 

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky dlouhodobě realizuje  Program transformační 

spolupráce, který „se soustředí na vybrané země procházející procesem transformace a na 

země s nedemokratickými režimy, v nichž je ve společnosti patrné úsilí  

o demokratizaci poměrů a zlepšení situace v oblasti lidských práv, kterému může 

transformační spolupráce napomoci. Za země přednostního zájmu, na něž je transformační 

spolupráce především zacílena, jsou v souladu s prioritami zahraniční politiky 

České republiky aktuálně země Východního partnerství (Bělorusko, Gruzie, Moldavsko  

a Ukrajina), země západního Balkánu (Bosna a Hercegovina, Srbsko, Kosovo) a Irák. Mezi 

další priority patří Barma/Myanmar a Kuba. Program transformační spolupráce se soustředí 

na témata, resp. sektory, jejichž výběr reflektuje situaci a poptávku v cílových zemích, 

schopnosti a zkušenosti realizátorů projektů, tj. organizací české občanské společnosti, a 

v neposlední řadě finanční možnosti programu. Výsledkem jsou následující tématické okruhy: 

 

 Podpora rozvoje občanské společnosti 

Program TRANS se zaměřuje jak na posilování schopností a výkonu nevládních neziskových 

organizací a občanských iniciativ (management, fundraising, public relations, advocacy), tak  

i na vytváření příznivých podmínek pro jejich působení (např. vytváření a zlepšování 

právního rámce, zvyšování zájmu obyvatel o působení v občanské společnosti, rozvoj 

soukromého dárcovství). Pozornost je věnována rovněž budování kontaktů s partnery 

v zahraničí, zejména v České republice a zemích Evropské unie.  

 

 Spolupráce s místními správami 

Na základě dosavadních zkušeností s realizací projektů a porovnáním se srovnatelnými 

mezinárodními programy byly jako klíčové oblasti identifikovány: občanská participace  

a navazování užší spolupráce občanské společnosti s místními správami ve prospěch jejich 

otevřenosti, odpovědnosti, lepšího výkonu a schopnosti reagovat na potřeby obyvatel. Jednou 

z možností spolupráce je zde podpora budování dlouhodobých kontaktů a partnerství mezi 

městy a obcemi v České republice a v cílových zemích.  

 

 Média 

Program TRANS přispívá k posilování nezávislosti médií a zvyšování standardů jejich práce 

tak, aby byla schopna stimulovat otevřenou diskusi o společenských otázkách a plnit svou 



 

kontrolní úlohu. Podpora médií může zahrnovat příspěvek k jejich rozvoji, školení novinářů  

a dalších pracovníků a v širším kontextu také rozvoj využívání nových médií a sociálních sítí 

jako platforem pro šíření a sdílení informací a svobodnou diskusi.  

 

 Mládež a vzdělávání 

Program TRANS se soustředí na vzdělávání a výchovu k aktivnímu občanství, kritickému 

přístupu k informacím a schopnosti formulovat a prezentovat názory. Projekty usilují 

především o rozšíření nabídky vzdělávacích metod (interaktivní výuka, využívání filmů, 

diskusí a dalších moderních vzdělávacích metod), témat ve výuce (multikulturní výchova, 

informování o Evropské unii, zvyšování povědomí o lidských právech, ochraně životního 

prostředí apod.) a možnosti spolupráce s českými vysokými školami.  

 

 Obránci lidských práv 

Program TRANS rozvíjí aktivity v souladu s Pokyny Evropské unie pro podporu obránců 

lidských práv, např. zvyšováním povědomí o dané problematice či konkrétních případech, 

podporou možností budování mezinárodních kontaktů či přímou podporou konkrétních 

obránců lidských práv, politických vězňů a jejich rodin. 

 

ZDROJ: 

http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/lidska_prava/transformacni_spoluprace_1/konce

pce_transformacni_spoluprace.html)  

 

 

Projekty transformační spolupráce v Barmě a v Thajsku (příhraniční aktivity do Barmy)  jsou 

dlouhodobě realizovány několika členskými organizacemi platformy FORS a evaluovány 

MZV ČR i zástupci Ústavu mezinárodních vztahů ČR. Realizátoři projektů již také byli 

několikrát oslovovány se žádostmi o detailní informace od studentů oborů jako např. 

Mezinárodní rozvojová studia ( Univerzita Palackého v Olomouci) z důvody sběru informací 

pro jejich diplomové a jiné studentské práce.  

Z toho je zřejmé, že tato oblast je pro český nevládní i akademický sektor velmi zajímavá a 

napojení na další relevantní experty z oblasti může být velkým přínosem pro obohacení 

diskuze na tato témata. 

 

  

http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/lidska_prava/transformacni_spoluprace_1/koncepce_transformacni_spoluprace.html
http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/lidska_prava/transformacni_spoluprace_1/koncepce_transformacni_spoluprace.html


 

 

5. Přehled dalších navštívených institucí v dané zemi (Podpora 
vědeckovýzkumné činnosti MEO v zemi) 
 

Se zprostředkováním kontaktů na místní organizace asistovala partnerská organizace ADRA 

Thailand , jejíž ředitel Thomas Benton v současnosti předsedá síti CCSDPT ( The Committee for 

Coordination of Services to Displaced Persons in Thailand ) http://www.ccsdpt.org/aboutus.htm 

Tato sít byla založena v roce 1975 jako komunikační network nevládních organizací, pro účely pravidelného 

setkávání a sdílení informací. Svou činnost koordinují s místní vládou, ostatními NNO, agenturami OSN  a 

ambasádami. 

Každoročně volí  síť svého předsedu, pořáadají se pravidelná setkání mezi organizacemi, ambasádami, které 

jsou hlavním zdrojem informací o aktuální situaci uprchlíků a také hlavním koordinačním bodem pro poskytování 

služeb uprchlíkům a výměnu názorů a technických hledisek.  V současnosti je 18 členských organizací, primárně 

pracujících s migranty a uprchlíky z Barmy.  

Struktura a členské organizace (z webu CCSDPT) 

 

 

Acronym Agency Logo 

ADRA Adventist Development and Relief Agency 
 

ARC ARC International 
 

COERR Catholic Office for Emergency Relief and Refugees 

 

http://www.ccsdpt.org/aboutus.htm


 

DARE DARE Network 
 

FRC Finnish Refugee Council   

HI Handicap International 
 

IRC International Rescue Committee 
 

JRS Jesuit Refugee Service (Asia Pacific) 
 

MI Malteser International 
 

RTP Right To Play 
 

SOL Solidarités 
 

SVA Shanti Volunteer Association 
 

TOPS Taipei Overseas Peace Service 
 

TBC The Border Consortium 
 

PU-AMI Première Urgence - Aide Médicale Internationale 

 

WE World Education 
 

WEAVE 
Women’s Education for Advancement and 

Empowerment 
 

ZOA ZOA 
 

 

Další navštívené organizace: 

 

KESAN – Karen Enviromental and Social Action Network 

http://www.kesan.asia/ 

 

AAPP - The Assistance Association for Political Prisoners 

http://www.aappb.org/ 

 

Backpack Health Worker Team 

http://www.backpackteam.org/ 

 

Social Action for Women  

http://www.kesan.asia/
http://www.aappb.org/
http://www.backpackteam.org/


 

http://www.sawburma.net/ 

 

http://www.sawburma.net/

