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Cíle CEVRO
Goals of CEVRO
Zlepšení politické kultury
Kvalitní vzdělávání ve společenských vědách
Široká společenská diskuse
Podpora svobody a demokracie po celém světě

CÍLE CEVRO
GOALS OF CEVRO

Improvement of political culture
High quality education of social sciences
Broad social discussion
Support of democracy and freedom around the world

Podpora demokracie
Democracy Support
CEVRO podporuje demokracii a svobodu po celém světě.
Využívá při tom bohaté zkušenosti získané během přechodu
České republiky k demokracii a budování svobodné společnosti.
Projekt Rising Stars ve spolupráci s International Republican Institute
Výměnné programy
Přednášky v České republice i v zahraničí
Pozorovatelské programy
Poskytování informačních materiálů

CEVRO supports democracy around the world
by sharing the rich experience of Czech transition
to democracy and building of free society.
Rising Stars programs with International
Republican Institute
Exchange programs
Lectures in the Czech Republic and abroad
Observation programs
Supply of information materials
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Politické vzdělávání
Political Education
Liberálně-konzervativní akademie
Nejucelenější program vzdělávání pro politiky od roku 2003
Jednoroční kurz ekonomie, komunikace, mezinárodních vztahů,
politického marketingu, politologie a práva
Přes 350 absolventů s řadou politiků všech úrovní včetně parlamentní
Liberal Conservative Academy
The most comprehensive education for politicians since 2003
One year course of communication, economics, international relations, law,
political marketing and political sciences
Over 350 graduates with many politicians including members of parliament
Publikace
Přes 50 titulů
14Deník – analýzy pro politiky
Týden v české politice – archiv politických událostí
CEVRO Revue – měsíčník
Publications
Over 50 titles
Fortnightly (14Deník) – analyses
for politicians
Week in Czech Politics – Archive of political
events
CEVRO Revue – monthly magazine
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Školení kandidátů a Průvodce kandidáta
Trainings of Candidates and Guide for Candidates
Konference, stáže, semináře
Conferences, trainee-ships, seminars

Další dlouhodobé projekty
Koncepce vzdělávání ODS
Projekt dlouhodobého vzdělávání členů, politiků a aparátu ODS
Navazuje na Strategii úspěchu z roku 2004
Politický manažer profesionál
Vzdělávání profesionálního aparátu ODS od roku 2005
Ženy a politika
Cílem projektu je rozvíjet schopnosti a sebevědomí žen a přispět tak ke zvýšení
jejich aktivní účasti v politice
Other Long-term Projects
Conception of Education of ODS (Civic Democratic Party)
Project of long-term education of members, politicians and staff of ODS
Political Manager Professional
Education for professional staff of ODS since 2005
Women and Politics
Aims to support development of abilities
and confidence of women and thus help
their active participation in politics
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Mezinárodní spolupráce
International Cooperation
CEVRO je členem mezinárodních organizací
European Network of Political Foundations (ENoP, www.enop.eu)
Ředitel CEVRO Jiří Kozák je členem řídícího výboru ENoP
European Political Party Foundations and Institutes
CEVRO is a member of international organizations
European Network of Political Foundations (ENoP, www.enop.eu)
Director of CEVRO Jiří Kozák is a member of Steering committee of ENoP
European Political Party Foundations and Institutes

Partneři

Partners
MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE
INTERNATIONAL COOPERATION

Vysoká Škola CEVRO Institut
CEVRO Institut College
Soukromá vysoká škola právních a sociálních studií založená
v roce 2006 CEVRO – Liberálně-konzervativní akademií
Bakalářské a magisterské obory dobře využitelné ve veřejném i soukromém sektoru:
politologie, mezinárodní vztahy, veřejná správa, soukromoprávní studia, hospodářská
politika či bezpečnostní studia
Aktivní zapojení do programu studentské mobility Erasmus
Vynikající pedagogický sbor kombinující renomé předních českých akademiků
i praktické pohledy úspěšných advokátů, soudců či manažerů
Kvalita, náročnost, nepřetržitá inovace, příjemné až rodinné prostředí malé školy
a řada zajímavých odborných i společenských aktivit
Private college established by CEVRO – Liberal Conservative Academy in 2006
Bachelor’s and master’s degree programs in political science and international
relations, public administration, business law, law and economics
or security studies
Involved in the Erasmus student mobility program
Student-oriented, friendly approach and individual attention
Excellent professors and lecturers
Renowned for numerous international academic conferences, seminars and
summer schools

VYSOKÁ ŠKOLA CEVRO INSTITUT
CEVRO INSTITUT COLLEGE

www.cevroinstitut.cz
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