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PŘÍPADOVÁ STUDIE

Tuto případovou studii připravila obecně prospěšná společnost Glopolis, 
aby v ní popsala nejdůležitější změnu, které dosáhla síť neziskových organizací 
v programu Stronger Roots. Síť obdržela na svůj projekt grant ve výši 10 000 eur 
a 26 hodin podpory pro rozvoj svých kapacit.



Nejvýznamnější 
změna, které síť 
dosáhla
Už 30 let propojuje síť Hungarian Green NGO Co-
operation neziskové organizace působící v oblasti 
ochrany životního prostředí. Jde o největší nefor-
mální síť v maďarském environmentálním sektoru. 
Navzdory velkému počtu zastoupených organizací 
však v členské základně sítě chyběly environmen-
tálně zaměřené náboženské i studentské spolky. Síť 
si to uvědomovala a usilovala o nové členy. Také 
reagovala na kritiku maďarské vlády, podle níž je 
environmentální hnutí výhradně levicové a nerepre-
zentuje společnost jako celek.

Cílem sítě bylo zapojit náboženské a studentské 
spolky a reagovat tak na různorodé společenské 

potřeby, posílit svou advokační práci a oslovit 
širší okruh lidí. Zapojení těchto skupin mělo síť obo-
hatit o nové vědomosti a inovativní myšlenky, oživit 
a stimulovat spolupráci napříč environmentálním 
hnutím. 

Díky programu Stronger Roots síť posílila své vazby 
na řadu náboženských a studentských spolků, které 
prosazují zájmy ochrany životního prostředí a řešení 
klimatické změny. Rozšířila svou členskou základnu 
a následně i hodnoty, příležitosti a způsoby práce, 
díky kterým se síť stala odolnější. 

Mezi hodnoty náboženských spolků, které síť přijala 
za své, patří například politická neutralita či přístup 
k ochraně životního prostředí založený na teorii Bo-
žího stvoření.

Společné organizování akcí přispělo k tomu, že se 
nové členské skupiny mohly hlouběji zapojit do 
advokační práce ostatních environmentálních 
neziskových organizací. Několik náboženských 
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organizací podepsalo petici proti ropné společnosti, 
která plánovala těžit ropu v národním parku. Pe-
tice byla úspěšná a firma své plány stáhla. Spolky 
luteránů a katolíků se přidaly k maďarské kampani 
Friends of the Earth, která prosazuje zavést ve škol-
ních jídelnách jeden bezmasý den týdně. Skupiny 
mladých lidí se více zapojily do tradičních osvětových 
kampaní – studenti a studentky z Fridays for Future 
zorganizovali demonstraci za ochranu Neziderského 
jezera, kde vláda nechala v chráněné oblasti postavit 
rozlehlý hotel.

Jak projekt přispěl 
ke změně
Aby síť lépe pochopila potřeby a názory nábožen-
ských a studentských spolků, iniciovala individuální 
a skupinové rozhovory s celkem 25 lidmi z těchto 
spolků. Díky rozhovorům například zjistila, že nábo-
ženské skupiny jsou ochotny připojit se k deklara-
cím, pokud jsou politicky neutrální. A nebo že mladí 
lidé spíše naslouchají svým vrstevníkům, a proto by 
s nimi měli za síť komunikovat její mladší zaměst-
nanci a zaměstnankyně.

Několik náboženských a studentských spolků se 
zapojilo do organizování akcí sítě, což přispělo 
k lepšímu zastoupení zájmů všech zúčastněných 
skupin. Šest nově přistoupivších spolků se také zapojilo 
do příprav a organizace výročního zasedání sítě, 
kterého se běžně účastní víc než 300 enviromentálních 

neziskových organizací. Na něm proběhly i volby do 
rady sítě. 4 z 12 zvolených zástupců pocházeli z nových 
členských náboženských a studentských spolků.

Společné pořádání různých akcí přispělo k tomu, že 
se tradiční environmentální neziskové organizace 
propojily s nově zapojenými náboženskými a stu-
dentskými spolky a zahájily spolupráci. Studentské 
spolky pomohly definovat oblasti, v nichž by se 
síť měla zlepšit, jako například online komunikace 
vůči veřejnosti i směrem dovnitř sítě. Síť proto bude 
investovat víc času do práce s kreativními posty na 
Instagramu a do budoucna bude používat online in-
terní volební systém. I nově zapojené skupiny získaly 

“Bližší spolupráce s novými partnery bude přínosná pro naše snahy o větší 
udržitelnost v Maďarsku. Budou-li s námi mladí lidé na jedné lodi, posílí se 
nábor nových dobrovolníků, aktivistů a zaměstnanců v environmentálních 
neziskových organizacích a celé hnutí osvěží jejich energie a kreativita.”

Csaba Lajtmann, Hungarian Climate Alliance



inspiraci pro svou další práci. Náboženské skupiny se 
seznámily s novými metodami environmentálního 
vzdělávání a studentské spolky se staly profesionál-
nější a efektivnější.

Síť si z této spolupráce odnesla poznatek, že pokud 
zapojí členské skupiny do plánování společných akcí 
od samého počátku, prohloubí tím jejich angažovanost. 

Proč je změna  
důležitá
Díky tomu, že síť neziskových organizací Hungarian 
Green NGO Cooperation rozšířila svou členskou zá-
kladnu o nové zájmové skupiny, se stala odolnější. 
Maďarská environmentální komunita tak rozšířila svůj 
okruh podporovatelů, stala se různorodější a posílila 
svůj advokační potenciál.

Komunitní vaření na výročním zasedání sítě. 
Foto: FoE Hungary

Program Stronger Roots je společně implementován konsorciem Nadací OSF 
v Praze a Bratislavě, maďarskou Nadací NIOK a obecně prospěšnou společností 
Glopolis. Cílem programu je posílit odolnost neziskového sektoru v České repub-
lice, na Slovensku a v Maďarsku a navýšit jeho sociálního kapitál prostřednictvím 
zapojení do komunit, ve kterých neziskové organizace působí. V rámci programu 
vznikl koncept transverzální spolupráce, který byl následně testován na 9 sítích 
neziskových organizací.

Glopolis je analytické a síťovací centrum s 18 lety zkušeností z výzkumu, vzdělávání, 
sledování a vyjednávání o veřejných politikách a koordinace v neziskovém sektoru 
na národní úrovni, ve střední a východní Evropě a v Evropské unii. Glopolis prosa-
zuje a rozvíjí koncept transverzální spolupráce, která posiluje odolnost neziskových 
organizací a přispívá k udržitelné demokracii. Proto hledá a rozšiřuje pole sdílených 
aspirací neziskových organizací, státních úředníků, politiků a firem a zapojuje je do 
řešení společenských výzev.


