
Cítíme zodpovědnost za dění kolem nás a usilujeme 
o změny vedoucí ke spravedlnosti a rovnosti.
Chceme otevřenou a angažovanou společnost
schopnou dialogu, založenou na respektu k
přírodě, lidem a zvířatům. Aktivizujeme komunity
a jednotlivce k jednání na základě ekologických
a sociálních souvislostí. Přijímáme zodpovědnost
jako nedílnou součást svobody.

Jsme NESEHNUTÍ

Funkční demokracie potřebuje aktivní občanskou společnost. My už nějaké zkušenosti 
s jejím budováním a vedením občanských kampaní máme. A proto se je snažíme předá-
vat dál a sdílet je s občanskými iniciativami, aktivisty a aktivistkami tam, kde to může být 
prospěšné – mimo jiné v Ukrajině či zemích jižního Kavkazu. 
cestainiciativy.cz 

Monitorujeme a medializujeme vývozy českých zbraní do regionů, kde probíhají ozbro-
jené konflikty a jsou ohrožována lidská práva. I z pozice občanů a občanek ČR můžeme 
pomáhat bránit mír. 
zbrane.nesehnuti.cz 

Aktivně vystupujeme proti stereotypnímu vnímání žen a mužů i sexismu ve společnos-
ti. Organizovali jsme deset ročníků anticeny Sexistické prasátečko a rozpoutali veřejnou 
dis kuzi o etické reklamě. Podporujeme společnost, která je férová ke všem. Abychom k ní 
dospěli, prosazujeme genderově citlivé vzdělávání.  
prasatecko.cz I sexismy.cz 

Každý jsme jiný – ale všichni jsme lidé. Na vzájemném porozumění i přes rozdíly se 
snažíme pracovat třeba prostřednictvím programu Buddies. Příchozí se seznamují 
s naší kulturou a jazykem za pomoci místních, kteří s nimi tráví čas a učí je. Místní na 
oplátku získávají vhled do jiné kultury a hlavně nová přátelství.
spolecnekrozmanitosti.cz

Nejde nám jen o lidi. I zvířata mají právo na plnohodnotný život. Upozorňujeme 
na utrpení hospodářských zvířat ve velkochovech a snažíme se o zlepšení jejich 
životních podmínek.
nesehnuti.cz/zvirata 

Podporujeme občanské iniciativy a jednotlivce, aby se podíleli na rozhodování 
o místech, kde žijí. Ať jde o nakládání s veřejnými prostředky, životní prostředí či
otevřená data, zasazujeme se o účast lidí na veřejném dění.
vzdelavani.obcanskeoko.cz I moudramesta.cz

Komunitní laboratoř pro příchozí a české děti, 2017.

Kampaň Brno pro lidi za udržitelnou městskou mobilitu, 2017.

Čemu se věnujeme?

www.cestainiciativy.cz
http://zbrane.nesehnuti.cz
http://prasatecko.cz
http://sexismy.cz
http://spolecnekrozmanitosti.cz
http://nesehnuti.cz/zvirata
http://vzdelavani.obcanskeoko.cz
http://moudramesta.cz


NESEHNUTÍ 
Jsme sociálně-ekologická nevládní organizace. Cílem našich ekologických a lidskoprávních 
aktivit je ukázat, že změna společnosti založená na respektu k lidem, zvířatům i přírodě je 
možná a musí vycházet především zdola. Proto podporujeme angažované lidi, kteří se 
zajímají o dění okolo sebe a kteří považují zodpovědnost za život na naší planetě za nedíl-
nou součást své svobody.
Již od našeho vzniku v roce 1997 fungujeme na nehierarchických principech. Usilujeme 
o rovnost a spravedlnost ve společnosti, tyto principy se snažíme uplatňovat i při řízení naší 
organizace.

Podpořte nás
Naše činnost je závislá na finanční podpoře lidí, jako jste vy. Podpořte nás libovolnou část-
kou na účet č. 2600013234/2010 a buďte změnou, kterou chcete vidět na tomto světě. 
Děkujeme. 
podporte.nesehnuti.cz

Zapojte se
Je vám naše činnost sympatická? Chcete se aktivně podílet na tom, co děláme? Staňte se 
dobrovolníkem či dobrovolnicí NESEHNUTÍ.
dobrovolne.nesehnuti.cz

NEzávislé Sociálně Ekologické HNUTÍ – NESEHNUTÍ 
tř. Kpt. Jaroše 18, 602 00 Brno
tel.: 543 245 342, brno@nesehnuti.cz 
facebook.com/nesehnuti, twitter.com/nesehnuti, 
instagram.com/nesehnuti
www.nesehnuti.cz
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V NESEHNUTÍ se cítíme zodpovědní za svět kolem nás. Co to ale znamená?  
Poprosili jsme naše podporovatele a podporovatelky, aby promluvili za nás: 

Na NESEHNUTÍ se mi líbí, jak spolu kombinuje problematiku ochrany životního prostředí 
a lidských práv. Tyto problémy spolu často úzce souvisí, jejich společné řešení je ale dosud 
bohužel spíše výjimečné.
Tomáš Hakr 

Záleží mi na tom, v jaké společnosti žiju a v jaké budou žít moje děti. Jsem přesvědčená, 
že lepší než nadávat a stěžovat si, je udělat alespoň něco malého pro změnu, a že spousta 
malých kroků může vést k velkému výsledku. A tak jsem se rozhodla podporovat NESE-
HNUTÍ, protože prostřednictvím svých aktivit se zabývá tématy, která jsou pro mě důležitá.
Markéta Foltýnová

Pro mě je NESEHNUTÍ občanská angažovanost. Nutí mě přemýšlet. Dává otázky, informu-
je, nekřičí, debatuje. Díky NESEHNUTÍ a podobným se můžu učit jak se reálně zapojovat 
jako občan, už pouhou podporou. Rozvíjí společenskou aktivitu. Být občanem vnímám 
jako opak toho být ovcí nechající se zlákat na vlastní porážku. 
Jiří Kniha

NESEHNUTÍ hájí většinou to, co obhajobu potřebuje a nemá ji odjinud. Nejsou závislí na 
politické straně nebo významné ekonomicky činné osobě. Jsou to lidi. 
Marie Schmiederová

S rostoucími xenofobními i ještě horšími projevy některých politiků a mnohých občanů 
považuju programy NESEHNUTÍ Společně k rozmanitosti a Cesta iniciativy za skvělý 
a  nesmírně potřebný příklad fungující podpory občanské angažovanosti a tolerance 
v  nejlepším slova smyslu. Této trpělivé a obětavé práce v ČR i v zahraničí si nesmírně 
vážím.
Aleš MáchalHappening STOP IDET proti zbrojařskému veletrhu, 2015, foto: Majda Slámová.

BarCamp pro občanské aktivisty a aktivistky ve Vanadzoru, Arménie, 2018.
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