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Akademie sociální demokracie 2017

Proč Akademie sociální demokracie?
Sociálnědemokratické hnutí je dnes konfrontováno s výzvami, na které není jednoduché najít adekvátní odpověď. Po-
kud jsou Vám blízké sociálnědemokratické hodnoty svobody, spravedlnosti a solidarity a angažujete se na úrovni par-
lamentní, komunální nebo mládežnické sociálnědemokratické politiky, pracujete v odborném zázemí sociálnědemo-
kratické strany, jste zapojení do aktivit nejrůzněji sociálně či ekologicky zaměřených spolků a organizací nebo hnutí 
bojujících proti rasismu či jiné formě nesnášenlivosti a společenské segregace, pak čelíte dnes a denně potřebě činit 
rozhodnutí a obhájit ho tváří v tvář komplexní a rychle se měnící realitě. Akademie sociální demokracie nabízí právě 
vám možnost hledat sociálnědemokratické odpovědi na výzvy 21. století v česko-slovenském i globálním kontextu. 

Akademie sociální demokracie je platformou pro intenzivní vzdělávání spojené s argumentačními a mediálními tré-
ninky pro sociálnědemokraticky smýšlející lidi – pro progresivní sociálnědemokratické politiky a političky, aktivisty 
a aktivistky, aktivní odboráře a odborářky a jinak společensky angažované lidi. Klade si za cíl přispět propojováním 
aktivních politiků a političek s aktivistkami a aktivisty občanské společnosti včetně odborů k úspěchu sociálnědemo-
kratických politik v České a ve Slovenské republice.

Přínos pro účastníky a účastnice
Akademie přináší klíčové poznatky o sociální demokracii a zprostředkovává její základní hodnoty a odpovědi na so-
cioekonomické výzvy současnosti v podobě konkrétních politik na česko-slovenské i globální úrovni tak, aby se zís-
kané vědomosti v  kombinaci s  praktickými dovednostmi mohly stát východiskem pro praxi, ve  které se účastnice 
a účastnici pohybují. 

Přínos je tedy možné vidět na několika úrovních: 
▸ osvojení si hodnot, teorie, dějin a současné praxe sociálnědemokratického hnutí zprostředkovaných  
 renomovanými osobnostmi z akademické, politické a neziskové sféry, 
▸ prohloubení argumentačních schopností pro praxi v konfrontaci s aktuálními politickými výzvami, 
▸ trénink profesionální přípravy politických textů, projektů a jejich mediálně účinné prezentace, 
▸ zprostředkování kontaktů v českém, slovenském i mezinárodním měřítku, 
▸ zapojení do alumni programu Akademie po jejím skončení.



Jak Akademie probíhá
Akademie probíhá ve formě šesti víkendových škol, v roce 2017 v následujících termínech:

1. škola: 24.-26. 2. 2017 · 2. škola: 31. 3.-2. 4. 2017 · 3. škola: 26.-28. 5. 2017
4. škola: 23.-25. 6. 2017 · 5. škola: 22.-24. 9. 2017 · 6. škola: 3.-5. 11. 2017

Zaměření jednotlivých škol je následující: Historie, hodnoty a teoretická východiska sociálnědemokratického hnutí; 
Sociální politiky sociální demokracie a financování sociálního státu, daně a rozpočet jako nástroj sociálnědemokra-
tické politiky; Veřejné politiky sociální demokracie; Komunální politika a udržitelný rozvoj v pojetí sociální demo-
kracie; Evropská unie a globální problémy; Politika menšin, vyloučených komunit a genderové rovnosti, odbory a 
občanská společnost. Program probíhá vždy od odpoledne v pátek (cca. 15 hodin) do brzkého nedělního odpoledne 
(cca. 15 hodin). Skupina v rámci jednoho ročníku Akademie čítá vždy 22 účastníků a účastnic (11 z České a 11 ze Slo-
venské republiky). Zkušení lektoři a lektorky Akademie, mezi kterými nechybějí bývalí i současní politici a političky 
české, slovenské i evropské sociální demokracie, akademici, novináři, aktivisté a angažovaní odboráři kladou vedle 
osvojení si základních teoretických znalostí důraz také na rozvoj schopností a dovedností a zprostředkování praktic-
kých zkušeností. Před jednotlivými setkáními mají účastnice a účastníci pro přípravu k dispozici reader s výběrem 
relevantních textů a seznamem další doporučené literatury. 

Poplatek za účast na Akademii činí 2 500 Kč pro účastníky z České republiky a 100 EUR pro účastníky ze Slovenské 
republiky. Organizátoři nehradí pojištění účastníků, cestovné pouze v  případě využití skupinově organizovaného 
transportu. Ostatní náklady spojené s účastí na Akademii jsou účastníkům plně hrazeny.

 
Podmínky úspěšného absolvování Akademie 

Pro úspěšné absolvování Akademie je nutná účast na alespoň pěti víkendových školách. Předpokládá se pravidelná 
domácí příprava. Podmínkou obdržení diplomu o absolvování je dále splnění jednoho písemného úkolu v průběhu 
Akademie a odevzdání a úspěšná obhajoba závěrečné eseje k jednomu z probíraných témat. 

Výběrové řízení 
Přihlásit se může kdokoli, kdo je sociálnědemokraticky smýšlející a zároveň společensky aktivní, například jako začí-
nající politik či politička, odborář nebo odborářka, aktivistka nebo aktivista, člen či členka spolku, lidé dobrovolně či 
profesionálně působící v neziskových organizacích a podobně. Účastník či účastnice by v termínu výběrového řízení 
měl/měla být ve věku 23-33 let. Výběrové řízení proběhne na základě doručeného životopisu s motivačním dopisem 
na níže uvedenou adresu. Jedenáct účastníků a účastnic z každé země pak bude vybráno na základě osobních rozho-
vorů, které v České republice proběhnou pod odbornou záštitou ředitele MDA, expremiéra Vladimíra Špidly. 

Termín pro zaslání elektronických přihlášek (tzn. životopisu a  motivačního dopisu) do  výběrového řízení 
na níže uvedenou e-mailovou adresu je 10. ledna 2017. Rozhovory s výběrovou komisí se budou konat v lednu 2017. 
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