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TOPAZ 

NÁZORY A VZDĚLÁVÁNÍ 2012 – 2013 

 

Občanské sdružení TOPAZ vzniklo registrací stanov sdružení ministerstvem vnitra České 
republiky dne 3. dubna 2012, ustavující valná hromada proběhla dne 29. května 2012. 
Sdružení je řízeno představenstvem, jemuž předsedá Marek Ženíšek.  

Od svého vzniku na jaře roku 2012 fungoval TOPAZ souběžně s komisí pro vzdělávání TOP 
09, jejíž funkci plně převzal v roce 2013. Působení obou orgánů se proto v roce 2012 
prolínalo. 

Účelem TOPAZu je pořádat vzdělávací semináře, konference, školení a workshopy jak pro 
členy TOP 09, tak pro podporovatele a nestraníky.  

Od června 2012 do listopadu 2013 uspořádal TOPAZ 9 veřejných konferencí a seminářů. 
Vzdělávacích seminářů, školení apod. bylo pod hlavičkou TOPAZu uskutečněno 28. 

V květnu 2012 podal TOPAZ přihlášku do Centre for European Studies (CES), organizace 
zřizované Evropskou lidovou stranou (EPP), získal statut přidružené spolupracující 
organizace, o plném členství bude rozhodovat zasedání členských organizací CES na 
začátku prosince 2013.  

Na podzim 2012 navázal TOPAZ na předešlé mezinárodní aktivity TOP 09 a zahájil 
spolupráci s International Republican Institute (IRI) a  Konrad-Adenauer Stiftung (KAS).   
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Z toho TOP 09 poskytla TOPAZu celkem 894 616 korun, KAS 825 000 korun, CES 9 000 
korun. 50 000 korun obdržel TOPAZ jako sponzorský dar od ostatních subjektů. 
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Výhled stranického vzd ělávání pro rok 2014:  

1) 12 x kulatý stůl/ seminář s tematikou dle expertních komisí   
(Hospodářská politika, Zahraniční politika, Sociální politika, Zdravotnictví, Soudnictví 
a justice, bezpečnost, Kriminalita a boj s korupcí, Veřejná správa a ICT, Venkov, 
regionální rozvoj, zemědělství a životní prostředí, Vzdělání, věda a výzkum, Kultura 
a média, církve a občanská společnost)  

2) Komunální politici a kandidáti do komunálních voleb 
a) Legislativa na komunální úrovni 
b) veřejnost a komunální politika – práce s médii 
c) komunální politika jako umění konsensu – vyjednávání a typologie 

3) 2x kulatý stůl - Občanská společnost - kontakt s volenými zástupci 
4) třídenní seminář pro management TOP 09 

 

Náklady na samotné stranické vzdělávání v roce 2014 jsou předběžně vyčísleny na 941 000 
korun, z toho KAS poskytne TOPAZu plnění do výše 50% nákladů. Příspěvky od CES se dají 
využít pouze na veřejné semináře a konference. Z toho důvodu bychom Vás rádi požádali o 
pomoc formou p říspěvku na náš transparentní ú čet č. 7117934001/5500 vedený u 
Raiffeisen Bank. O dalších možnostech podpory nás prosím kontaktujte na adrese info@top-
az.eu. Děkujeme! 

 

 


