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svým podporovatelům

kdo jsme
Patříme do neformální rodiny spolků Pulse of
Europe, které existují v mnoha evropských
zemích a sdružují desetitisíce lidí, kterým záleží
na budoucnosti Evropy.

 


Spolek Pulse of Europe byl v České republice
založen v roce 2017 s úmyslem postavit se
rozšířenému euroskepticismu v České republice a
navázat kontakt s podobně smýšlejícími lidmi
v jiných zemích Evropské unie.

jak šel čas…
Náš spolek začal pracovat
systematicky pomocí střednědobých
a dlouhodobých kampaní.
Například kampaň ke zvýšení
účasti na Evropských volbách v
roce 2019, která byla součásti
celoevropské kampaně Pulse of
Europe, jež byla oceněna
Spinelliho cenou, nebo stále
probíhající kampaň za přijetí
eura.

 


 


Součástí těchto kampaní je
cílevědomé budování sítě našich
podporovatelů a příznivců.

naše poslání
Náš spolek nepodporuje žádnou konkrétní politickou
stranu, jsme spolkem nadstranickým a našimi členy a
příznivci jsou voliči a členové většiny
demokratických stran. Rozhodně se však nebojíme
vyjadřovat politicky a k politickým událostem,
protože víme, že politika je faktorem, který
ovlivňuje přítomnost a budoucnost nás všech

.


Smyslem našeho spolku je zvýšit počet lidí, kteří
hodnotí EU jako přínos, věří v evropské hodnoty a
v evropskou budoucnost, a kteří jsou ochotní podílet
se s ostatními národy sdruženými v EU na vybudování
silné, demokratické a sjednocené Evropy.

hlavní cíle
Důvodem proč toto činíme, je naše přesvědčení, že
současné problémy jsou neřešitelné na úrovni
národního státu. Ekologie, vliv velmocí, soukromé
firmy jako majitelé sociálních sítí, sociální
problémy, války a mnoho dalšího není schopna
vyřešit žádná evropská země samostatně

.


Spojení Evropy do jednoho celku, do evropské
federace, není alternativou nebo ideálem vzdálené
budoucnosti. Je to jediná možnost přežití jak
pro Čechy, tak pro Evropany, tak možná pro celou
planetu.

co chceme
Abychom však jako Češi mohli EU měnit, musíme být
její plnohodnotnou součástí, což nejsme. Schází
nám k tomu několik věcí. Euro. Pocit, že jsme
Evropané. O EU toho víme pořád málo, a navíc máme
pocit, že je to něco cizího. A také nectíme
evropské hodnoty.

 


Naším cílem je tudíž pomoci ovlivňovat českou
společnost a český stát tak, aby byly užitečnou a
respektovanou součástí sjednocené Evropy. Nechceme
zničit naši identitu, chceme to dobré z ní ukázat
Evropě. Chceme pomoci naší zemi tak, aby se stala
součástí sjednocené Evropy a měla z toho jen
prospěch.

rok 2020

Činnost v tomto roce byla silně
poznamenaná pandemii COVID 19, která
znemožnila většinu akcí mimo internet a
sociální sítě a znemožnila naši
systematickou činnost. Přesto jsme
pokračovali v omezené míře v kampani
pro přijetí eura a uskutečnili jsme i
několik veřejných akcí, pokud to zrovna
pandemická situace dovolovala
Mimo to jsme neustávali v informování o
dění kolem EU na sociálních sítích,
hlavně s důrazem na možnosti Evropské
unie čelit pandemii
Zúčastnili jsme se i několika veřejných
akcí jiných organizací a jiné jme
pomohli organizovat a financovat

.
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Kontakt s kolegy v zahraničí i s
dalšími organizacemi v Česku byly díky
pandemii omezený, ale podařilo se je
alespoň udržet.

nejdůležitější
akce roku 2020
• 4.1.2020

protest proti Maďarskému režimu v rámci návštěvy
Viktora Orbána v Praz

• 27.02.2020

účast na slavnosti přejmenování náměstí Pod kaštany na
náměstí Borise Němcova

• 1.3.2020

Účast na demonstraci Milionu chvilek pro demokracii s
velkou vlajkou EU

• 14.6.2020

Účast na přeshraniční slavnosti na hranicích s Německem
(Všeruby - Eschlkam)

• 16.8.2020

Spolu organizace demonstrace na podporu běloruské

opozice

• 13.9.2020

e


Demonstrace před ruskou ambasádou proti ruskému
vměšování do událostí v Bělorusku.

zhodnocení
roku 2020
Rok 2020 byl rokem nastupující pandemie, což nás nutilo
improvizovat, omezit nebo zrušit akce ve veřejném prostoru a
přemístit těžiště naší činnosti do online prostoru
Přesto se nám podařilo ať už virtuálně nebo na veřejnosti
pokračovat v nastolené agendě. Hlavně v podpoře eura a řešení
krizí v souvislosti s pandemií a situaci v Bělorusku.
Podařilo se nám pokračovat v omezené míře i s peticí Pro
euro. Podařilo se nám udržet problematiku eura ve veřejném
prostoru a podařilo se nám přispět k tomu, že se jedna z
politických koalic zavázala k vstupu do ERMII ve svém
volebním programu.

.


Pandemie nás neporazila. Dokonce jsme zahájili novou kampaň
„Evropské Česko“, která propaguje zapojení České republiky do
evropského jádra a vyzývá k aktivnímu a pozitivnímu přístupu
v diskuzi o EU.

další plány
V roce 2021 chceme především pokračovat podpoře petice
Pro euro a působit ve prospěch přijetí eura v ČR.
I nadále chceme pokračovat ve sběru podpory pro náš
program „Evropské Česko“ a rozšiřovat skupinu našich
příznivců i mimo sociální sítě.
Plánujeme rovněž propagovat a podporovat nastolení
většího volebního práva pro Evropany ve spolupráci s
organizací Voters without borders.
Jakmile to situace dovolí, jsme připraveni obnovit
veřejné akce, demonstrace a oslavy.
Chceme se zúčastnit Konference o budoucnosti Evropy.

naše hlavní
působení
Aktivní propagační
kampaně o EU,
evropské integraci
a eur
Vzdělávání
veřejnosti o E
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Motivace občanů k
angažmá v prospěch
evropské integrace
a proevropské
české politiky

Příjmy
77 696 Kč
Výdaje
52 228 Kč
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hospodaření
v roce 2020

123 darů

99,8%
individuální
dárci

51 dárců

příjmy za 202
Průměrná výše daru
631,67 Kč

77 696 Kč

0,2% e-shop
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naše příjmy
v roce 2020

naše náklady v
roce 2020
dar

Marcela Pekníková, předsedkyně spolk
Profesně se věnuje oblasti lidských zdrojů,
matka dvou dcer, původem ze Slovensk
Motivace: “Cítím se být Evropankou. Baví mě
být aktivní ve veřejném prostoru a nad to se
zabývat se něčím pozitivním. Chci měnit svět
k lepšímu nejen pro sebe, ale také pro své
děti.”

Pochází z Ostravy, zaměstnán jako úředník
v pojišťovně, aktivismus mu zabírá všechen
volný ča
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Motivace: “Jsem nespokojený se současným
stavem světa i České republiky. Domnívám se,
že pouze sjednocená Evropa může tuto situaci
změnit.”

naši lidé
Martin Exne
starosta Nové Vsi u Mělníka, zastupitel
Středočeského kraje, se zálibou v cyklistic
Motivace
“EU je svoboda. Chci být občanem velmoci,
která má moře a nejde přejet za den autem.
Spolu jsme silní, sami jsme sami. ”

Ivanka Roušalov
aktivní penzistka, původem z Nové Pak
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Motivace: “Nechci se vrátit do doby před
rokem 1989 a cítím, že integrace v Evropě je
toho zárukou.”

naši lidé
David Antoš - správce Twitter
správce Twitteru, ekonom, původem z Prahy,
se zálibou v IT a virtuální měně
Motivace: “Myslím, že Evropa je nejlepší
místo k životu a má potenciál být v čele
světového pokroku. Na takové Evropě se chci
podílet.”
Adam Trunečk
student politologie, mezinárodních vztahů a
teritoriálních studií na Univerzitě Karlově
se zálibou v počítačových hrách a
parlamentních simulacíc
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Motivace: “Chci motivovat lidi, aby se více
podíleli na rozhodování na evropské úrovni,
protože to vidím jako jedinou možnou cestu k
pokračování evropské integrace.”

děkujeme svým
podporovatelům
Děkujeme všem lidem, kteří nám pravidelně pomáhají
nebo nám kdy pomohli. Ať už nám věnovali své peníze
nebo to cennější – svůj čas.
Děkujeme všem organizacím občanské společnosti, které
s námi spolupracují. Děkujeme i institucím, které nás
berou vážně.
Děkujeme lidem, kteří jsou našimi fanoušky na
sociálních sítích a sdílejí naše příspěvky.

 


 


 


Děkujeme všem, kteří to s Českem a Evropou myslí
dobře, podporují EU a chtějí silnou, svobodnou a
sjednocenou Evropu.

Evropa je náš domov
***********
Evropa je naše naděj
***********
Evropa je naše budoucnos
***********
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Staňte se pulsem Evropy

Pulse of Europe, z.s
Dominova 2469/3,
Stodůlky (Praha 13

.
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IČO: 06376924
www.pulsevropy.cz
info@pulsevropy.cz

Chcete li finančně podpořit naše
apolitické, vzdělávací a informační
aktivity můžete zde
Naši nadstranickou činnost proti
nacionalismu, xenofobii a hybridní válce
můžete finančně podpořit zde

