
 
 Humanistické hnutí 

(www.humanistmovement.net)  
 Svět bez válek a násilí 

Mezinárodní humanistická organizace působící již 15 let v oblasti odzbrojení a nenásilí v desítkách 
zemí světa. V ČR navazuje na aktivity hnutí Nenásilí. V roce 2009 iniciovala  Světový pochod za mír 
a nenásilí. Je společenským hnutím, jehož cílem je vytvořit celosvětové nenásilné vědomí. Zabývá 
se problémy zbrojení, válek a násilí obecně, cíle jsou totožné s cíli Světového pochodu: globální 
jaderné odzbrojení, stažení vojsk z okupovaných území, snižování výdajů na zbrojení, uvolnění 
mezinárodního napětí. 

 
 
 
 
 

 

 

více v ČR: www.svetbezvalek.cz, více ve světě: www.worldwithoutwars.org
kontakt: jana@svetbezvalek.cz 

Convergence of Cultures 
Mezinárodní multikulturní humanistická organizace navazující na projekty Centra kultur, působícího  
v České republice od roku 1998. Věnuje se především podpoře dialogu mezi kulturami, ochraně 
lidských práv a sbližování různých etnik, vyznání či názorů. To vše formou multikulturních večerů, 
koncertů, promítání, přednášek, konferencí, seminářů, reagováním na aktuální problémy u nás i  
v zahraničí či multikulturním časopisem Ubuntu.

 
 
 
 

 

 

více v ČR: www.cocu.cz , více ve světě: www.convergenceofcultures.org
kontakt: adela.jansova@cocu.cz

Komunita pro lidský rozvoj 
Mezinárodní společensko-kulturní organizace vycházející z myšlenkového proudu nazývaného nový 
humanismus, je složená z dobrovolníků, kterým není lhostejný osud tohoto světa, životy a utrpení 
milionů lidí. Nezájem, zavírání očí před problémy současnosti a mlčení jsou stejně nelidské, jako 
samo páchání zla. Proto Komunita volí cestu aktivního nenásilí - inspiruje k osobní změně, 
duchovnímu rozvoji a směřuje k vytvoření nové nenásilné kultury – změně společnosti. Hlavními 
projekty jsou: „Výchova k nenásilí“ a „Uměním k nenásilí“.

 
 
 
 
 

 více v ČR: www.komunita.org , více ve světě: http://lacomunidadmundial.org
kontakt: info@komunita.org  

 
Humanistická strana 
Mezinárodní politická strana, která se snaží prosazovat humanistické ideály v oblasti politiky.  
V ČR vznikla v roce 1996 a od té doby se účastní voleb na všech úrovních. Hlavními návrhy jsou 
přímá demokracie, dodržování základních lidských práv, úplné jaderné odzbrojení, nenásilí a 
přehodnocení vztahu kapitál-práce. Humanistická strana se nezabývá "mocenskými hrátkami",  
ale vysvětluje nezbytnost organizovat se a účastnit se i "špinavé politiky", protože nelze nechat 
nadále volný prostor těm, kterým zájmy lidí nic neříkají. 
více v ČR: www.humanistickastrana.cz , více ve světě: www.internationalhumanistparty.org 
kontakt: info@humanistickastrana.cz 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

Nový humanismus a Silovo poselství 

více: www.parkstudii.cz 
kontakt v ČR: info@parkstudii.cz

Parky studií a reflexe 
Parky studií a reflexe jsou místem pro všechny, kteří se chtějí zamýšlet a hledat odpovědi na otázky 
týkající se smyslu života, překonání bolesti a utrpení, budoucnosti… Jsou to místa setkávání a 
kontaktu s tím nejlepším v nás a s tím nejlepším v ostatních. Jsou místy setkání a vyzařování nové 
spirituality, která odmítá každou formu násilí a diskriminace a která apeluje na tu posvátnou dimenzi 
lidského vědomí pro nalezení svobody a smyslu. V současné době existuje ve světě již 23 takových 
parků. Rádi bychom se k projektu Parků studií a reflexe připojili realizací takovéhoto prostoru v ČR. 
Pokud vás tento projekt zaujal a chtěli byste s ním jakkoliv pomoci, určitě napište.

Škola 
Parky jsou také místem, kde rozvíjí své aktivity Škola. Práce a studia Školy spočívají v porozumění  
sobě samým a cvičení vlastní mysli. Cílem je osvobození se, duchovní rozvoj, nalezení smyslu života, 
vnitřního míru a radosti. Každý zájemce absolvuje nejprve krátkou přípravu spočívající ve studiu a 
seznámení se s technikami sebepoznání a osobního rozvoje. Potom má možnost si vybrat jednu ze  
čtyř disciplín Školy, které směřují k hlubokým zkušenostem a zážitkům přesahující rámec každodenního
vnímání času a prostoru. Disciplíny umožňují přístup k prožívání kontaktu se skrytými vnitřními 
dimenzemi. Škola je otevřena všem bez ohledu na svou víru, přesvědčení, národnost, kulturu...  

více: www.silo.net, www.parkstudii.cz 
kontakt v ČR: danafem@volny.cz 

http://www.silo.net/

