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Skutečné celk. náklady projektu: 5 854 131 Kč 
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České fórum pro rozvojovou spolupráci – FoRS 
Sdružení právnických osob 
 
Bělehradská 92, 120 00 Praha 2, ČR, tel./fax: +420 222 522 480, www.fors.cz 
Inka Píbilová, ředitelka Sekretariátu FoRS, tel.: +420 222 522 480, +420 777 273 909, 
inka.pibilova@fors.cz 
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1. SHRNUTÍ 
Uskutečněný projekt -Projekt české platformy FoRS pro české předsednictví v Radě EU: 
Efektivita občanské společnosti v rozvoji (CSO Development Effectiveness)- sledoval 
specifický cíl formulovat a sdílet principy efektivnosti občanské společnosti v rozvoji 
a prosazovat je vůči zájmovým stranám z řad politiků a veřejnosti v kontextu českého 
předsednictví EU. Zapojením občanské společnosti a zvýšením podpory politiků a veřejnosti 
měl tak přispět k efektivnosti rozvojové spolupráce EU. 

Projekt byl podpořen Evropskou komisí (EK) ve skupině projektů s přímou podporou (tzv. 
„targeted projects“) v rámci programu Non-State Actors and Local Authorities in 
Development, kde EK financuje m. j. projekty předkládané národními platformami NNO 
z dané předsednické země. K realizaci projektu také přispěla intenzivní spolupráce 
s evropskými partnery FoRS, především s Evropskou konfederací pro rozvojovou spolupráci 
a humanitární pomoc CONCORD. 

Vzhledem k politickému vývoji během českého předsednictví, v jehož polovině došlo ke 
změně vlády a navržení předčasných voleb, FoRS požádal EK o prodloužení projektu, aby 
tak na základě výsledků vzešlých z voleb mohl již oslovit relevantní politické aktéry (nové 
členy Parlamentu ČR a vlády), kteří tvořili důležitou část cílové skupiny projektu. EK schválila 
tuto žádost a projekt byl prodloužen na 15 měsíců (říjen 2008 – prosinec 2009, plus 
3 měsíce na uzavírání projektu a závěrečnou zprávu, tj. do 31.3.2010). 

 

Dosažené výsledky evropského projektu: 

• Otevření a prohloubení debaty uvnitř i mezi českými NNO a mezi nimi a politiky 
a úředníky o efektivnosti rozvojové spolupráce, specifických hodnotách a rolích NNO. 

• Zapojení českých NNO a platformy FoRS do mezinárodního procesu NNO Open 
Forum for CSO Development Effectiveness prostřednictvím formulace českého 
příspěvku na základě úvah o efektivnosti vlastní činnosti v rozvojové spolupráci 
a poskytnutí prostoru pro diskuzi mezi klíčovými aktéry rozvojové spolupráce –NNO, 
donory a vládami- na mezinárodní konferenci o efektivnosti rozvoje v Praze.  

• Posílení kapacit pro zvyšování dopadu vlastních akcí v rozvojové spolupráci a pro 
jednání s dalšími zainteresovanými stranami z řad vlád a donorů. 

• Posílení platformy FoRS a její prestiže jako relevantního aktéra v rozvojové 
spolupráci na české i mezinárodní úrovni.  

• Navázání partnerství s organizacemi z Globálního Jihu, Východu i Severu a posílení 
partnerství s konfederací CONCORD.  
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Realizované aktivity evropského projektu: 

• Úvodní informační seminář o rozvojové efektivnosti CSO (18. 11. 2008, Praha). 

• Účast zástupce FoRS na zasedáních řídícího orgánu Open Fora (20. – 21. 1. 2009, 
Kuala Lumpur, 21. – 22. 6. 2009, Praha). 

• Expertní semináře „Udržitelné technologie a lokální energetika“ (13. - 14. 2. 2009, 
Praha), "Efektivnost rozvojové spolupráce  - zemědělství a rozvoj venkova. Jaké 
přístupy, strategie a principy kvalitní práce?“ (18. 2. 2009, Praha), „Remitence 
zasílané z České republiky a jejich rozvojový dopad“ (24. 2. 2009, Praha). 

• Kulatý stůl „Rozvojová spolupráce, dobré vládnutí a prosazování průřezového 
principu lidských práv a demokracie“ (10. 3. 2009, Praha) v rámci mezinárodní 
konference „Building Consensus about EU Policies on Democracy Support“ (9 - 11. 3. 
2009). 

• Akce zaměřená na veřejnost „Rozvojová spolupráce nesmí být v době ekonomické 
krize odstavena na vedlejší kolej“ (14. 5. 2009, Praha). 

• Tiskové konference 14. 5. a 13. 11. 2009 v Praze. 

• Mezinárodní konference „Jak efektivně vzdělávat a informovat o rozvoji“ (28. – 29. 5. 
2009, Praha). 

• Zpracování publikace „Efektivnost rozvoje – hledání nových cest. Český příspěvek ke 
globálnímu procesu organizací občanské společnosti“ a článků na témata související 
s efektivností rozvoje. 

• Mezinárodní konference „CSO Development Effectiveness“ (23. – 24. 6. 2009, 
Praha). 

• Kampaň pro veřejnost a sdělovací prostředky k 20. výročí Sametové revoluce 
(listopad 2009, Praha a regiony ČR). 

• Parlamentní debata „Současné výzvy české zahraniční rozvojové spolupráce“ (3. 12. 
2009, Praha). 

• Evaluační seminář (8. 12. 2009, Praha). 

• Účast zástupců FoRS na řadě oficiálních akcí v institucích EU či neoficiálních akcí 
v rámci předsednictví v Radě EU v Bruselu, Praze a Švédsku. 

• Vytváření společných stanovisek FoRS pro představitele české vlády. 

 
Realizace české části projektu v roce 2009 ve smyslu rozhodnutí č. 4/2009/14 se týkala 
mezinárodní konference „CSO Development Effectiveness“ (23. – 24. 6. 2009, Praha). Tato 
konference byla Konference byla hlavní a závěrečnou akcí FoRS a oficiální doprovodnou 
akcí českého předsednictví v Radě EU. Významně tak přispěla k dosaženým výsledkům. 
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2. HODNOCENÍ AKTIVIT, VÝSTUPŮ, CÍLŮ A ROZVOJOVÉHO 
ZÁMĚRU PROJEKTU 

2.1 PŘEHLED AKTIVIT A VÝSTUPŮ VE VZTAHU K PLÁNU AKTIVIT A INDIKÁTORŮM 
PRO VÝSTUPY  
 
Výstup 1.1 České nevládní neziskové organizace (NNO) a další organizace občanské 
společnosti (CSO) a mezinárodní partneři jsou zapojeni do globálního procesu 
rozvojové efektivnosti – je vytvořen prostor pro diskusi o principech rozvojové 
efektivnosti a jsou přijaty společné závěrečné dokumenty. 
 
Aktivita 1.1.1 Výměna informací o procesu efektivnosti občanské společnosti v rozvoji a 
příprava principů efektivnosti CSO 
Realizace aktivity: 

•  Úvodní informační seminář o rozvojové efektivnosti CSO (18. 11. 2008, Praha) pro členy a 
pozorovatele FoRS: představení konceptu rozvojové efektivnosti z pohledu NNO a 
mezinárodního procesu Open Forum for CSO Development Efectiveness ze strany zástupce 
CONCORD (Franz Berger) a facilitátora procesu ve FoRS Daniela Svobody z členské organizace 
Development Worldwide (DWW), představení projektu FoRS „CSO Development Effectiveness“.

•  Účast v mezinárodním procesu „Open Forum for CSO Development Effectiveness“ (dále jen 
Open Forum)/ Účast na klíčových setkáních souvisejících s rozvojovou efektivností  

- FoRS byl v průběhu projektu (a nadále je) zastoupen v řídícím a reprezentačním orgánu 
mezinárodního procesu Open Forum (tzv. Global Facilitation Group, dále jen GFG) D. 
Svobodou. Ve skupině tří evropských zemí D. Svoboda zastupoval ostatní předsednické země 
a nové členské státy EU (NMS) a se snažil prosadit společná stanoviska a návrhy. V roce 
2009 se uskutečnila dvě zasedání GFG (20. – 21. 1. v Kuala Lumpur a 21. – 22. 6. v Praze). 

- Závěrečná konference projektu FoRS během českého předsednictví v EU (23. – 24. 6. 2009) 
byla považovaná za oficiální akci Open Fora (více viz aktivita 1.1.2). 

- Zástupci FoRS se účastnili řady zahraničních akcí, především koordinačních schůzek, 
schůzek pracovních skupin CONCORD (CSO Development Effectiveness,  Funding for 
Development and Relief) a expertních seminářů souvisejících s tématikou efektivnosti rozvoje.  
Projekt byl také představen zástupci FoRS v rámci veletrhu NNO v průběhu Valné hromady 
CONCORD 19. 11. 2009. 

• Vytvoření pracovní skupiny FoRS pro rozvojovou efektivnost: diskuze o tématu rozvojové 
efektivnosti a sdílení informací z Open Fora probíhaly v rámci koordinačního týmu (Steering group) 
projektu. Plánuje se také obnovení pracovní skupiny Efektivnost ve FoRS, která by měla přispět ke 
zvyšování efektivnosti práce českých NNO v rozvoji (více viz sekce 4.6). 

• Formulace českého příspěvku k principům efektivnosti občanské společnosti v rozvoji: Český 
příspěvek, který shrnuje klíčové aspekty rozvojové efektivnosti, role NNO v rozvoji a vnější 
podmínky přispívající k lepší práci NNO, byl formulován facilitátorem procesu ve FoRS D. 
Svobodou na základě případových studií vypracovaných organizacemi ve FoRS a jejich partnery 
(viz aktivita 1.2.2). Tento příspěvek se stal základem pro návrh prohlášení účastníků pražské 
konference CSO Development Effectiveness (viz příloha), které bude využito pro následný proces 
zvyšování efektivnosti práce českých NNO v rozvoji.   

Aktivita 1.1.2 Uspořádání konference o efektivnosti občanské společnosti v rozvoji „CSO 
Development Effectiveness“ (Praha, 23. - 24. 2009)

• Konference byla hlavní a závěrečnou akcí FoRS a oficiální doprovodnou akcí českého 
předsednictví v Radě EU.  

• FoRS ji pořádal společně s CONCORD, dále se velmi aktivně zapojil vedoucí orgán Open 
Fora GFG a jeho zástupci z různých kontinentů.  

• Konference se zúčastnilo kolem 170 zástupců organizací občanské společnosti, donorů a vlád 
z  Afriky, Ameriky, Asie, Austrálie a Evropy. Vystoupili na ní také zástupci MZV ČR a mezi 
účastníky byli i zástupci dalších českých institucí. 
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• Konference byla vynikající příležitostí k otevřenému dialogu mezi organizacemi občanské 
společnosti z různých kontinentů (ze zemí tzv. Globálního Jihu, Východu a Severu) a mezi 
těmito organizacemi, donory a vládami o principech rozvojové efektivnosti, specifické roli NNO 
v rozvoji a vnějších podmínkách, ve kterých mohou tyto organizace nejlépe využít svůj 
potenciál. 

• Dvoudenní program konference se skládal z různě koncipovaných bloků (viz program 
v příloze). Příspěvky poskytli významní řečníci z řad NNO, donorů i vlád. První den byl 
představen proces Open Forum a jeho regionální úrovně. V následných tematických 
workshopech dle prioritních témat projektu FoRS (viz aktivita 1.2.2) měly české NNO možnost 
porovnat výsledky svých úvah vedených v rámci projektu FoRS se svými partnery o dopadu 
vlastních aktivit v oblasti rozvojové spolupráce s názory a zkušenostmi účastníků z různých 
organizací a částí světa. Na závěr prvního dne konference D. Svoboda představil výsledky 
zmiňovaného procesu ve FoRS a představil návrh prohlášení účastníků konference. Druhý 
den konference si zástupci donorů a NNO mohli vyměnit své názory na roli NNO v rozvoji, 
budoucí vztahy a partnerství mezi donory, vládami a NNO a na budoucí kroky v implementaci 
Akční agendy z Akry.  

• Konferenci zakončila živá diskuze mezi účastníky o formulaci závěrečného prohlášení. Ti se 
v něm shodli na základních principech efektivnosti rozvoje, identifikovaných na základě 
zkušeností a zvláštních rolí a hodnot NNO, a zavázali se je diskutovat a zkoumat v rámci 
procesu Open Forum. 

• Obsahová i organizační část konference byly pozitivně hodnoceny účastníky (celkem se na 
hodnocení podílela jejich jedna čtvrtina). 

• Význam konference pro FoRS spočívá především ve vytvoření příspěvku k mezinárodnímu 
procesu (konference je citovaná m. j. jako jeden ze zdrojů principů efektivnosti CSO ve zprávě 
One World Trust a World Vision http://www.oneworldtrust.org/csoproject/) a zviditelnění FoRS 
jako rovnocenného partnera v těchto diskuzích. Prohlášení konference pak bude sloužit FoRS 
k další práci na zvyšování efektivnosti činnosti českých NNO v rozvoji.  

• Program, zpráva a prohlášení účastníků konference jsou k dispozici na  
http://www.fors.cz/cz/predsednictvi_eu/seminare-a-konference/konference-CSO-effectiveness 
a společně s prezenčními listinami jsou přiloženy v příloze k této zprávě.  

 

Výstup 1.2 Schopnosti NNO pro „networking“ a  efektivní implementaci rozvojových 
intervencí jsou posíleny. 

Aktivita 1.2.1 Pořádání expertních akcí na specifická rozvojová témata 
Realizace aktivity: 
• Expertní semináře 

�   Partnerské organizace projektu pořádaly následující semináře na prioritní témata projektu: 
„Udržitelné technologie a lokální energetika“ (13.-14. 2. 2009, ADRA/EDUCON), 
"Efektivnost rozvojové spolupráce  - zemědělství a rozvoj venkova. Jaké přístupy, strategie 
a principy kvalitní práce?“ (18. 2. 2009, Glopolis), „Remitence zasílané z České republiky a 
jejich rozvojový dopad“ (24. 2. 2009, Multikulturní centrum Praha, spolupořadatel 
Ministerstvo financí ČR).  

�   Celkem se seminářů zúčastnilo kolem 100 účastníků z ČR i zahraničí z řad NNO i 
donorských institucí. Podařilo se zajistit účast expertů např. ze Světové banky, Evropské 
komise, Globální platformy donorů pro rozvoj venkova a francouzské a britské rozvojové 
agentury.  

�   Semináře poskytly prostor pro sdílení zkušeností a dobrých příkladů z projektů 
v rozvojových zemích a s posíláním peněz migranty do zahraničí (remitence) a k diskuzím 
o faktorech, které přispívají k většímu dopadu a udržitelnosti rozvojových iniciativ. 
Semináře také poskytly náměty pro případové studie a umožnily navázat spolupráci.  

�   Program a výstupy ze seminářů jsou k dispozici na webové stránce 
http://www.fors.cz/cz/predsednictvi_eu/seminare-a-konference.  

 
• Kulatý stůl „Rozvojová spolupráce, dobré vládnutí a prosazování průřezového principu lidských 

práv a demokracie“ (10. 3. 2009) organizovaný FoRS a partnerskou organizací Člověk v tísni 
v rámci mezinárodní konference „Building Consensus about EU Policies on Democracy Support“ 
pořádané MZV ČR a EK v Praze ve dnech 9 - 11. 3. 2009.  
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�   V rámci tohoto kulatého stolu diskutovaly dvě skupiny klíčových českých a evropských 
NNO, které se liší svým zaměřením (podpora dobrého vládnutí/pro-demokratických 
procesů a rozvojová spolupráce), ale které mají společný cíl - zajistit lepší život pro 
obyvatele rozvojových zemí a nedemokratických režimů. Dalšími účastníky diskuze byli 
zástupci českého a švédského MZV, EK a britské rozvojové agentury.  

�   Cílem setkání bylo společně diskutovat o demokracii a rozvoji, dvou konceptech, o kterých 
se často mluví odděleně, a vzájemně se poučit z jejich specifických přístupů. 

�   Závěrem debaty byla doporučení, že iniciativy EU v budování demokracie a jejích vnějších 
vztahů by měly být koherentní, efektivní a důvěryhodné; nutnost lepší koordinace donorů a 
jednání o spolupráci s vládami z přijímajících zemí a jejich obyvateli. Účastníci také zmínili 
principy transparentnosti a skládání účtů jako esence živé demokracie, partnerství EU 
s občanskou společností nezbytné pro podporu vlastnictví ze strany místních obyvatel a 
pro dosažení udržitelnosti výsledků a vůbec významnou roli silné občanské společnosti.  

�   NMS EU bylo také doporučeno, aby svou expertízu ohledně politických reforem a přechodů 
k demokracii nabídly zemím Východní Evropy a dalším oblastem.  

�   Výsledky diskuzí o vztahu mezi demokratickým vládnutím a rozvojovou efektivností byly 
také začleněn do souhrnné publikace FoRS.  

�   Závěrečná zpráva z konference je k dispozici na webové stránce 
http://www.fors.cz/assets/files/konference/EPD-report.pdf. 

 
Aktivita 1.2.2 Sběr dat a zpracování případových studií na témata 
Realizace aktivity: 

• Zpracování 10 případových studií a 1 koncepčního dokumentu v prioritních oblastech projektu 
pracovními skupinami koordinovanými partnerskými organizacemi: udržitelné technologie 
(ADRA/EDUCON), migrace a rozvoj/remitence (MKC), zemědělství a rozvoj venkova 
(Glopolis/Charita), rozvoj pro všechny (zapojení seniorů a handicapovaných lidí do rozvoje, 
Život 90, Sue Ryder International CZ) a gender a rozvoj (Centrum ProEquality opři Otevřené 
společnosti). Zmiňované pracovní skupiny byly vytvořené pro tento projekt a otevřené i 
nečlenům FoRS a zahraničním partnerům. Úspěchem je, že některé z nich se staly posléze 
oficiálními skupinami FoRS (gender, udržitelné technologie). 

• Cílem studií bylo zamyslet se nad rolí NNO ve vlastních rozvojových aktivitách a nad 
nejdůležitějšími aspekty, které rozhodují o jejich úspěchu a neúspěchu.  

• Všechny práce, příspěvek k tématu rozvoje a demokratického vládnutí a úvodní příspěvek o 
multikulturní a multinárodní spolupráci byl editován D. Svobodou do výsledné souhrnné 
publikace FoRS „Efektivnost rozvoje – hledání nových cest. Český příspěvek ke globálnímu 
procesu organizací občanské společnosti“, tedy českého příspěvku k mezinárodnímu procesu 
Open Forum. Do revidované verze publikace bylo začleněno prohlášení účastníků závěrečné 
konference. Publikace se dále prezentovala a distribuovala při různých příležitostech na české 
a mezinárodní úrovni. 

• Publikace je v české i anglické verzi k dispozici na webové stránce 
http://www.fors.cz/cz/predsednictvi_eu/seminare-a-konference/publikaceCSODevEff a je 
přiložena k této zprávě. 

  
Aktivita 1.2.3 Uspořádání mezinárodní konference „Jak efektivně vzdělávat a informovat o 
rozvoji“ (28. – 29. 5. 2009) 
Realizace aktivity: 

• Konferenci, připravovanou již od roku 2007, pořádal FoRS s partnerskou organizací Člověk 
v tísni ve spolupráci s Development Education Forum CONCORD.  

• Konference se zúčastnilo zhruba 100 zástupců NNO a institucí z ČR a starých a nových 
členských států EU, včetně zástupkyň českých ministerstev zahraničních věcí a školství a 
tělovýchovy.   

• Účastníci diskutovali o dopadu rozvojového vzdělávání a osvěty v českém a evropském 
kontextu, o nástrojích pro jeho monitoring a hodnocení, o efektivnosti a etice při práci s médii 
a o účinnosti  akcí zaměřených na ovlivňování politik. Formulovala se také doporučení 
adresovaná aktérům zapojených do rozvojového vzdělávání a osvěty. 

• Důležitým výsledkem konference je také následné aktivní zapojení FoRS do přípravy Národní 
strategie globálního rozvojového vzdělání v ČR.  

• Program a zpráva z konference je k dispozici na webové stránce 
http://www.fors.cz/cz/predsednictvi_eu/seminare-a-konference/rozvojove-vzdelavani. 
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Aktivita 1.2.4 Závěrečné hodnocení (evaluační seminář a externí hodnocení)  
Realizace aktivity:  

• Externí hodnocení projektu uskutečnila v jeho závěrečné fázi (16. 11. – 13. 12. 2009) 
konzultantka Katarina Navrátilová (Akses, s. r. o.).  

• Předběžné výsledky hodnocení, podložené revizí podkladů, rozhovory s klíčovými aktéry 
projektu, telefonickými rozhovory a dotazníkovým šetřením, byly představeny na evaluačním 
semináři koordinačního týmu projektu dne 8. 12. 2009. Zde se závěry validovaly a doplnily o 
další doporučení. 

• Z hodnocení vyplynuly především tyto skutečnosti: projekt byl velmi relevantní jak vzhledem 
k českému tak mezinárodnímu kontextu (předsednictví a jeho priority, poslední fáze 
transformace české zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS) ČR, post-Akra a příprava na další 
zasedání na vysoké úrovni o efektivnosti pomoci); projekt přispěl k posílení celé platformy 
FoRS, jejího sekretariátu a některých pracovních skupin, ke zvýšení prestiže FoRS jako 
relevantního aktéra v rozvojové spolupráci na české i mezinárodní úrovni, k formulaci a 
schválení principů rozvojové efektivnosti NNO a posílení kapacity partnerských organizací 
přispět ke globálnímu procesu rozvojové efektivnosti. Za slabší prvek projektu byla 
považovaná práce s veřejností a médii, které byly ve velké míře osloveny až v poslední fázi 
projektu. V době hodnocení jejich výsledky tedy ještě nebyly známy.  

• Mezi hlavní doporučení pro FoRS patří především poskytnout NNO návod pro aplikaci 
principů rozvojové efektivnosti indentifikovaných v rámci projektu a zapojit do diskuze o 
efektivnosti více organizací ve FoRS. Tato doporučení jsou plně v souladu se záměry FoRS (o 
jejich konkrétní realizaci více bod 4.6).  

• Závěrečná zpráva byla publikovaná na webové stránce FoRS 
(http://www.fors.cz/assets/files/CSOEff/PPEvalRep.pdf), rozeslaná všem partnerům projektu, 
členským a pozorovatelským organizacím ve FoRS, donorům a dalším klíčovým aktérům 
projektu. Je také součástí přílohy k této zprávě. 

 
Výstup 1.3 Tvůrci politik, média, CSO i široká veřejnost jsou informováni 
o charakteru a dopadu rozvojové spolupráce ČR a EU. 

Aktivita 1.3.1 Propagační materiály a osvětové aktivity na zvyšování informovanosti 
Realizace aktivity: 

• Vytvoření nové webové stránky (www.fors.cz) se sekcí věnovanou projektu FoRS při 
českém předsednictví s informací o pořádaných akcích, loga a banneru FoRS pro 
předsednictví.  

• Zpracování letáku o programu FoRS během českého předsednictví. 
• Výroba propagačních materiálů – „roll-up“ a plastové bannery s logy FoRS a donorů, 

konferenční složky atd. 
• Organizace ve FoRS byly o všech aktivitách informovány a k jejich účasti zvány 

prostřednictvím internetové konference fors@pandora.cz.  
• Pořádání menší akce zaměřené na veřejnost ve spolupráci s kampaní Česko proti chudobě 

„Rozvojová spolupráce nesmí být v době ekonomické krize odstavena na vedlejší kolej“ dne 
14. 5. 2009 v Praze. Cílem této iniciativy bylo upozornit na význam pomoci rozvojovým 
zemím i v době ekonomické a finanční krize. Pro umocnění jejího dopadu tato akce proběhla 
během kampaně CONCORD „10 Days of Action for Development“ a byla spojená s 
představením studie o dodržování mezinárodních závazků ze strany členských zemí, do níž 
přispěl i FoRS (viz tisková konference a zpráva – aktivita 1.3.3).   

• Ve spolupráci s partnerskou organizací Člověk v tísni pořádal FoRS kampaň zaměřenou na 
veřejnost a média o významu rozvojové spolupráce v ČR k 20. výročí Sametové revoluce 
(více viz aktivita 1.3.3). 

Aktivita 1.3.2 Společné advocacy aktivity 
Realizace aktivit: 

• Účast zástupců FoRS na řadě oficiálních akcí a zajištění účasti pro zástupce platformy 
CONCORD. Jedná se např. o zasedání pracovní skupiny Rady EU pro rozvojovou 
spolupráci (CODEV) 16. 3. a 25. 6. 2009 v Bruselu nebo neformální zasedání Rady pro 
všeobecné záležitosti a vnější vztahy (GAERC) v Praze 30. 1. 2009.  
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• Zástupci FoRS se také pravidelně scházeli s politiky a zástupci institucí v ČR a EU (MZV 
ČR, Rada pro ZRS, Stálé zastoupení ČR v Bruselu, Evropský parlament a Parlament ČR), 
kde představovali akce FoRS během českého předsednictví a stanoviska k aktuálním 
tématům souvisejícím s rozvojovou spoluprací ČR a EU. 

• Vytváření společných stanovisek FoRS pro představitele české vlády, zástupce Parlamentu 
ČR: např. společná doporučení FoRS a CONCORD o dopadu finanční krize na rozvojové 
země adresované ministrům pro rozvoj zemí EU při jejich neformálním zasedání GAERC 
v Praze 30. 1. 2009, dopis FoRS ministrovi zahraničních věcí ČR před zasedáním GAERC 
18. – 19. 5. 2009 a apel FoRS českému premiérovi na potvrzení závazků zemí EU v oblasti 
rozvojové spolupráce i v době krize na zasedání Evropské rady 18. – 19. června 2009. 
Výsledkem bylo zohlednění některých stanovisek NNO při přípravě závěrů zasedání Rady a 
dalších jednání. 

• Neformální setkání NNO se členy Společného parlamentního shromáždění zemí Afriky, 
Karibiku a Tichomoří (AKT) a EU v Praze (6. 4. 2009) a seminář na budování kapacit pro 
nové členské státy EU ohledně vztahů EU-AKT (5. 4. 2009) – financované v rámci jiného 
projektu FoRS. 

• Velmi významnou akcí zaměřenou na politiky byla parlamentní debata, která se konala dne 
3. 12. 2009 v rámci zasedání Podvýboru pro rozvojovou pomoc při Zahraničním výboru 
Poslanecké sněmovny. Kolem 20 zástupců NNO, MZV ČR, Parlamentu ČR, expertů z řad 
politických stran a podnikatelského sektoru diskutovalo o současných výzvách ZRS ČR 
v jejím klíčovém momentu, kterou představuje závěrečná etapa transformace ZRS ČR a 
příprava nového střednědobého strategického dokumentu ZRS (koncepce). FoRS zde 
představil svá stanoviska k ZRS ČR, v nichž se také promítl aspekt rozvojové efektivnosti. 
Důležitým závěrem je otevřenost Podvýboru pro rozvojovou pomoc pro následné debaty 
různých aktérů v rozvojové spolupráci ČR na jeho půdě. 

• Některé schůzky byly uskutečněny a stanoviska vytvořena v rámci paralelně probíhajících 
projektů FoRS. Nicméně projekt CSO Development Effectiveness umožnil zástupcům FoRS 
účastnit se zahraničních zasedání a schůzek a posílil jejich kapacity pro zohledňování 
efektivnosti rozvoje do různých stanovisek a dokumentů FoRS. 

Aktivita 1.3.3 Práce s médii 
Realizované aktivity: 

• FoRS ve spolupráci s dalšími partnery pořádal tyto tiskové konference (TK) a vydal k nim 
tiskovou zprávu (TZ): 
o TK „Rozvojová spolupráce nesmí být v době ekonomické krize odstavena na vedlejší 

kolej“ (14. 5. 2009) ve spolupráci s kampaní Česko proti chudobě a Informačním 
centrem OSN. TK se konala během kampaně CONCORD „10 Days of Action for 
Development“ (viz aktivita 1.3.1) před jednáním GAERC vedeného ČR 18. a 19. 5. 
Hlavní apel evropských NNO, včetně těch českých, byl na státy EU, které nejenže 
nenaplňují své závazky k financování rozvojové spolupráce, ale mnohé z nich naopak 
ohlásily snižování pomoci. Panelisty byli Jana Krczmářová, ředitelka sekretariátu FoRS, 
Petr Lebeda z partnerské organizace Glopolis a Michal Broža, ředitel Informačního 
centra OSN. 

o Tzv. press point po zahájení mezinárodní konference FoRS „CSO Development 
Effectiveness“ 23. 6. 2009, kdy D. Svoboda poskytl novinářům informaci o akci a 
programu FoRS během českého předsednictví a kde proběhly rozhovory s hosty 
z rozvojových a transformujících se zemí.  

o TK „20 let české pomoci“ (13. 11. 2009) ve spolupráci s partnerskou organizací Člověk 
v tísni s cílem ohlédnout se za uplynulými 20 lety a představit hodnotící zprávu FoRS 
ZRS ČR. Na TK vystoupili za FoRS Šimon Pánek, Jan Bárta a Pavel Gruber a za MZV 
ČR Hana Ševčíková.  

• U příležitosti 20. výročí Sametové revoluce FoRS s organizací Člověk v tísni pořádali 
kampaň „20 let české pomoci“ zaměřenou na jednu stranu na zdůraznění potřeby pomoci i 
v současné situaci ekonomické a finanční krize, s odkazem na fakt, že před 20 lety bylo 
pomoženo i nám, a na druhou stranu na představení české pomoci za 20 let jako něco, na 
co můžeme být náležitě hrdí. Kampaň využila těchto nástrojů: 
o Webová stránka www.ceskapomoc.cz, která vyzdvihuje rozvojové projekty českých 

NNO ve světě za uplynulých 20 let, obsahuje odkaz na seznam organizací FoRS a 
sekci pro média. Webová stránka je nadále funkční a aktualizovaná a slouží 
k propagaci české pomoci.   
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o Vytvoření vizuální formy a banneru kampaně. 
o Dvoutýdenní kampaň v médiích  - inzerce v tisku s odkazem na webovou stránku 

(týdeníky EKONOM, Respekt, HN Víkend, Zdravotní noviny a časopis A2). 
o Audio spoty v rádiích na celostátní a regionální úrovni s odkazem na webovou stránku a 

články a rozhovory v médiích. 
o Outdoor inzerce v Praze a oblastních městech. 

• Zpracování a publikace článků, rozhovorů a příběhů o rozvojových projektech s cílem 
prosazovat efektivnost rozvojové spolupráce ve sdělovacích prostředcích a u nových 
cílových skupin ve spolupráci s kampaní Česko proti chudobě v období říjen – prosinec 
2009. Texty určené pro novou cílovou skupinu -čtenáře ve středním věku, čtenáře časopisů 
o životním stylu a o příbězích ze života připravili novináři otevření rozvojové problematice. 
Cekem bylo zpracováno 16 článků, rozhovorů či příběhů, 9 z nich publikováno a internetu a 
2 články přijaty tištěnými médii k publikaci v roce 2010.  
o Bilance 20ti let české rozvojové pomoci, 

http://www.rozhlas.cz/odpovednaspolecnost/svet/_zprava/660376  
o Česko pošle na zahraniční pomoc méně peněz, může za to krize, 

http://www.ct24.cz/domaci/72527-cesko-posle-na-zahranicni-pomoc-mene-penez-muze-
za-to-krize/ 

o Český rozhlas, Je správné v současné době omezovat rozvojovou spolupráci?, 
http://www.rozhlas.cz/odpovednaspolecnost/svet/_zprava/584173  

o Češi dají na rozvojové země méně peněz, http://www.denik.cz/ekonomika/cesi-daji-na-
rozvojove-zeme-mene-penez20091114.html  

o Fair Trade http://www.postreh.com/phprs/view.php?cisloclanku=2009122901 
o Kampaň 20 let české pomoci, 

http://www.rozhlas.cz/radio_cesko/audio/?p_dat_from=11.11.2009&p_gt=1&p_po=-
1&p_kat=-1&p_st=-1&dni=3 , přehrát příspěvek v 10:09 

o Kohout: Obama si zaslouží s vězni z Guantanáma pomoct, 
http://aktualne.centrum.cz/zahranici/evropskaunie/clanek.phtml?id=637735  

o Lidé třetího světa mají stejné touhy jako my 
http://aktualne.centrum.cz/zahranici/afrika/clanek.phtml?id=655374 

o MZV: ČR sníží výdaje na zahraniční pomoc o 16%, 
http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/mzv-cr-snizi-vydaje-na-zahranicni-pomoc-o-16-
procent/407564 

o Pavián http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/tomas-tozicka.php?itemid=8462 
o Politika EU údajně poškozuje rozvojové země, 

http://www.rozhlas.cz/odpovednaspolecnost/svet/_zprava/651495  
o Pomoc nejchudším český rozpočet nezatíží http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/tomas-

tozicka.php?itemid=8388 
o Privátní penze – cesta k bídě http://www.denikreferendum.cz/clanek/1098-privatni-penze-

cesta-k-bide 
o Rodina versus korupce http://www.denikreferendum.cz/clanek/790-rodina-versus-korupce 
o Rozvojová pomoc Česka si žádá lepší pravidla, 

http://aktualne.centrum.cz/zahranici/evropa/clanek.phtml?id=650399 
o Ryby pro větnamské hory http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/tomas-

tozicka.php?itemid=8445 
o Ředitel Adry: Společnost štědrá k chudým je na tom líp, 

http://aktualne.centrum.cz/zahranici/afrika/clanek.phtml?id=655375   
o Vzdělání místo dětské práce http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/tomas-

tozicka.php?itemid=8410 
o Z Angoly do Prahy a zpět 

http://www.postreh.com/phprs/view.php?cisloclanku=2009121701 
o Žádná pomoc, ale spolupráce http://www.denikreferendum.cz/clanek/697-zadna-pomoc-

ale-spoluprace 
o Rovněž byly publikovány tiskové zprávy na dostupných webových stránkách a v ČTK. 

• Během projektu FoRS CSO Development Effectiveness FoRS také spolupracoval se sekcí 
www.rozvojovka.cz organizace Člověk v tísni a s kampaní Česko proti chudobě zaměřenými 
na zvyšování povědomí veřejnosti o rozvojové problematice a spolupráci.  
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2.2 DOSAŽENÍ CÍLŮ VE VZTAHU K INDIKÁTORŮM PRO CÍLE PROJEKTU 
 
Projekt sledoval jeden specifický cíl: Formulovat a sdílet principy efektivnosti občanské 
společnosti v rozvojové spolupráci a prosazovat je vůči zájmovým stranám z řad 
politiků a veřejnosti v kontextu českého předsednictví EU. 
 
Pro zhodnocení jeho dosažení byly určeny specifické indikátory na úrovni výstupů. Ty se 
prostřednictvím aktivit projektu podařilo dosáhnout a v řadě případů i přesáhnout 
o předpokládanou míru.  

• Celkem bylo v globálním procesu efektivnosti rozvoje CSO aktivně zapojeno 14 
českých NNO, které připravovaly jednotlivé akce, případové studie a další 
dokumenty.  Další organizace se zapojily do projektu jako účastníci některých akcí.  

• České NNO vytvořily příspěvek k mezinárodnímu procesu Open Forum for CSO 
Development Effectiveness na základě úvah o efektivnosti vlastních akcí, často ve 
spolupráci se zahraničními partnery, v rámci pracovních skupin, seminářů a 
v případových studiích, publikovaly jej v souhrnné publikaci FoRS o rozvojové 
efektivnosti a představily na hlavní akci projektu FoRS při českém předsednictví 
v Radě EU  - mezinárodní konferenci CSO Development Effectiveness.   

• Akcí pořádaných v rámci projektu (expertních seminářů, konferencí, kulatého stolu) 
se zúčastnila více než jedna třetina členů FoRS.  

• 3 expertní semináře, 1 kulatý stůl a 2 mezinárodní konference byly připraveny 
společně všemi partnerskými organizacemi projektu včetně zahraničního partnera 
CONCORD. 

• Zpracováno bylo 10 případových studií a další práce v rámci souhrnné publikace (viz 
aktivita 1.2.2). Dále byla zpracovaná studie o podpoře demokracie Evropskou komisí 
v rámci Evropského nástroje pro demokracii a lidská práva. 

• Akcí se zúčastnili účastníci z více než 170 zemí z pěti světadílů. 

• FoRS předložil stanoviska k aktuálním otázkám rozvojové spolupráce na české a 
mezinárodní úrovni politikům a úředníkům (viz přehled zapojení do akcí níže), z nichž 
na 3 z nich dostal oficiální reakci (úřad vlády ČR a MZV ČR), a přednesl své 
stanovisko k ZRS ČR na parlamentní debatě. 

• Ve sdělovacích prostředcích bylo publikováno celkem 15 příspěvků FoRS a jeho 
členských a pozorovatelských organizací. 

• FoRS uspořádal celkem tři společné akce zaměřené na veřejnost, média a politiky: 
veřejnou akci 14. 5. 2009, kampaň k 20. výročí Sametové revoluce v listopadu 2009 a 
parlamentní debatu 3. 12. 2009. 

 
Pokud jde o indikátory pro cíle projektu, projekt přispěl zejména k těmto skutečnostem: 

• Závěrečné prohlášení s principy efektivnosti rozvoje bylo schváleno většinou 
účastníků hlavní akce FoRS při českém předsednictví v Radě EU - mezinárodní 
konference o efektivnosti rozvoje -, pocházejících z 29 českých a z více než 70 
zahraničních NNO. 

• FoRS předložil svá stanoviska k aktuálním tématům rozvojové spolupráce během 
českého předsednictví v Radě EU českému ministrovi zahraničních věcí a předsedovi 
vlády ČR (viz aktivita1.3.2) a obdržel k nim oficiální odpovědi. Některé požadavky či 
návrhy FoRS byly také promítnuty do závěrů zasedání během českého předsednictví.   
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2.3 PŘÍNOS K NAPLNĚNÍ ROZVOJOVÉHO ZÁMĚRU PROJEKTU 

Záměrem projektu FoRS CSO Development Effectiveness bylo přispívat k efektivnosti 
rozvojové spolupráce EU prostřednictvím zapojení občanské společnosti a zvýšení 
podpory politiků a veřejnosti a tím i k dlouhodobému záměru FoRS. 

Prostřednictvím projektu se podařilo otevřít a prohloubit debatu uvnitř i mezi českými NNO a 
mezi nimi a politiky a úředníky o efektivnosti rozvojové spolupráce, specifických hodnotách a 
rolích NNO a zapojit řadu českých NNO a platformu FoRS do mezinárodního procesu NNO 
Open Forum for CSO Development Effectiveness, který je zároveň přípravným procesem 
před dalším zasedáním na vysoké úrovni o efektivnosti pomoci v roce 2011.  

Příspěvek projektu ke zvýšené podpoře veřejnosti a politiků je obtížněji měřitelný, vzhledem 
k tomu, že je do těchto aktivit zapojeno více aktérů (Česko proti chudobě, další NNO) a 
dopad se projeví až v delším časovém úseku. Většina aktivit zaměřených na sdělovací 
prostředky a veřejnost byla navíc uskutečněna až v závěrečné fázi projektu. V této práci 
bude FoRS pokračovat ve spolupráci s kampaní Česko proti chudobě a dalšími NNO. 

Pokud jde o politiky a úředníky, projekt se zajisté zasloužil o jejich větší povědomí o 
efektivnosti rozvoje a jeho dimenze občanské společnosti. FoRS také ve svých stanoviscích 
prosazoval potřebu zohlednění efektivnosti v rozvojové spolupráci ČR a otevřel prostor pro 
další diskuze na půdě Parlamentu ČR. Shoda na společném základě pro efektivnost české 
ZRS mezi občanským sektorem a politiky vyžaduje delší úsilí a spolupráci než jednoletý 
projekt, významná je však otevřenost politiků a úředníků pro společné diskuze.  

 
3. HODNOCENÍ ŘÍZENÍ PROJEKTU 
 
Za celkové řízení projektu byl zodpovědný Sekretariát FoRS pod vedením ředitelky Jany 
Krczmářové (resp. Inky Píbilové od září 2009). Koordinaci projektu měla na starosti Marie 
Zázvorková. Policy aktivity měla na starosti Zuzana Sládková (souběžně v rámci jiných 
projektů FoRS). Na pozici informačních a logistických pracovníků se vystřídalo několik 
pracovníků. Jednotliví partneři projektu zajišťovali organizačně i obsahově prioritní témata. 
Koordinační tým projektu sestávající z koordinátorky, ředitelky sekretariátu, zástupce Správní 
rady a partnerských organizací koordinoval jednotlivé aktivity.  Zásadní strategická 
rozhodnutí měla na starosti Správní rada FoRS. Pro jednotlivá prioritní témata byly vytvořeny 
pracovní skupiny složené z partnerských organizací zodpovědných za dané téma, ostatních 
členů FoRS a jejich zainteresovaných stran. Hlavní záležitosti z implementace projektu byly 
sdělovány všem členům FoRS prostřednictvím internetové konference na fors@pandora.cz.  
 
Systém projektového řízení formou Správní rada – Koordinační tým projektu – Sekretariát se 
osvědčil pro tento typ projektu. Dle doporučení závěrečné zprávy by bylo vhodné 
v budoucnosti posílit kompetence projektové manažerky, tj. Presidency Officerky a zefektivnit 
jednání Steering Group.  

 
4. HODNOCENÍ KVALITY A UDRŽITELNOSTI PROJEKTU 
 
4.1 ZHODNOCENÍ PŘÍNOSU PROJEKTU PRO CÍLOVOU SKUPINU 
Cílové skupiny projektu, především organizace občanské společnosti z ČR, Evropy a dalších 
kontinentů včetně rozvojových a transformujících se zemí, politici a úředníci z ČR a EU a 
další aktéři v oblasti rozvojové spolupráce prostřednictvím projektu zvýšily svoje povědomí o 
efektivnosti rozvoje. NNO mohly zvýšit vlastní kapacity pro zvyšování dopadu svých akcí a 
pro zapojení se do diskuze v rámce mezinárodního procesu i na úrovni ČR mezi různými 
aktéry rozvojové spolupráce. Měly také příležitost navázat nové kontakty a spolupráci s 
organizacemi a institucemi v ČR, EU a jiných oblastí světa. Sdělovací prostředky a široká 
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veřejnost měly možnost zvýšit své povědomí o rozvojové spolupráci, včetně poznatků o 
aktivitách českých NNO v rozvojových a transformujících se zemích. 
 
4.2 SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ FAKTORY (pokud lze stanovit) 
Sociální a kulturní faktory byly v projektu silně zohledněny. Na jednu stranu cílové skupiny 
pocházely ze zemí různých kontinentů. Lidé z rozvojových a transformujících se zemí se 
zapojovali do diskuzí o faktorech pozitivního a negativního dopadu rozvojových aktivit, roli 
NNO apod. se svými protějšky z ČR a dalších zemí tzv. Globálního Severu. Na druhou 
stranu výsledek diskuzí těchto organizací a český příspěvek do mezinárodního procesu 
efektivnosti rozvoje (prohlášení závěrečné konference FoRS) klade velký důraz na tyto 
sociální a kulturní faktory a považuje m.j. pochopení a zohlednění místního kontextu 
v rozvojových zemích, participaci místních lidí či skutečné partnerství za hlavní principy 
efektivnosti rozvoje. 
 
4.3 ROVNÝ PŘÍSTUP MUŽŮ A ŽEN (pokud lze stanovit) 
FoRS je při realizaci jakýchkoli aktivit a činností zásadně proti stanovení jakýchkoli omezení 
týkajících se pohlaví, věku, původu anebo vyznání. Výběr zástupců FoRS ve strukturách 
FoRS a pro účast na jakýchkoliv akcích v ČR a zahraničí je pouze otázkou odborných kvalit 
a schopností zájemce/kyně a jeho/jejího zájmu o danou funkci anebo výsledkem svobodné 
volby ze strany členů (resp. hlasováním a rozhodnutím Valné hromady nebo Správní rady). 
V tomto konkrétním projektu mělo téma genderu důležité místo vzhledem k jeho přímé 
propojenosti s efektivností rozvoje. Bylo začleněno v různých dimenzích projektu: 
v případové studii a workshopu na téma gender a rozvoj v rámci mezinárodní konference 
CSO Development Effectiveness a v prohlášení účastníků konference. Projekt také přispěl 
ke vzniku nové pracovní skupiny Gender ve FoRS zaměřené na zohlednění genderu jak 
uvnitř platformy a do rozvojových projektů svých organizací, tak i vůči aktérům v systému 
české ZRS. 
 
4.4 METODY A POSTUPY POUŽITÉ PŘI REALIZACI PROJEKTU 
Metodologie projektu byla zvolená tak, aby byl maximalizovaný dopad společné práce 
partnerů v projektu. Projekt byl založen na aktivním zapojení a účasti organizací ve FoRS, 
které přispívaly vlastními zkušenostmi, spolupracovníků a dalších zainteresovaných stran 
tak, aby bylo dosaženo společných cílů. Pro specifické aktivity byly vytvořeny pracovní 
skupiny složené z partnerských organizací zodpovědných za dané téma, ostatních 
organizací ve FoRS a jejich zainteresovaných stran. Tyto pracovní skupiny fungovaly po 
dobu trvání projektu, některé z nich dokonce pokrčují i po jeho skončení. Participativní 
metoda byla použita také při externím hodnocení projektu. Pro platformu FoRS je samotný 
proces spolupráce vedoucí ke společným stanoviskům a návrhům sám o sobě stejně cenný 
jako konečný výsledek ve formě společné aktivity nebo stanoviska. Nicméně je stále prostor 
pro zlepšení pokud jde o zapojení organizací ve FoRS a vzájemnou komunikaci. 
 
4.5 DOPADY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (pokud lze stanovit) 
Jedním z prioritních téma projektu CSO Development Effectiveness byly udržitelné 
technologie pro udržitelný rozvoj. Aspekt životního prostředí je jedním ze základních pilířů 
udržitelného rozvoje a jako takový byl tedy v projektu zohledněn v řadě aktivit na téma 
udržitelné technologie pro udržitelný rozvoj (expertní seminář, několik případových studí a 
koncepční dokument, workshop na závěrečné konferenci).  
Organizace ve FoRS se také problematice globálních změn podnebí a ochraně životního 
prostředí věnují ve svých projektech a diskutují o ní ve FoRS. Požadavek snižování emisí 
oxidu uhličitého a dalších skleníkových plynů v ČR je společným požadavkem platformy 
FoRS a partnerských organizací působících v oblasti životního prostředí (zejména 
zastřešených organizací Zelený kruh). FoRS rozvíjí spolupráci s environmentálními 
organizacemi a spolupracuje s Klima koalicí.  
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4.6 UDRŽITELNOST VÝSTUPŮ (ŽIVOTASCHOPNOST PROJEKTU) 
FoRS se bude snažit navázat na hlavní výsledky získané během projektu, vycházet 
z relevantních doporučení hodnocení projektu a posilovat nová partnerství především na 
následujících úrovních: 

� Podpora aktivit změřených na zvyšování efektivnosti práce NNO v rozvojové spolupráci  s 
cílem přispět  k jejímu většímu dopadu. Tato podpora bude jak na české tak na mezinárodní 
úrovni. Na české úrovni bude FoRS usilovat o obnovení pracovní skupiny Efektivnost. Využije 
se zde principů efektivnosti identifikovaných v prohlášení účastníků závěrečné konference o 
efektivnosti rozvoje. Na mezinárodní úrovni  bude FoRS nadále  zapojený do procesu Open 
Forum for CSO Development Effectiveness (D. Svoboda bude zastupovat FoRS a 
předsednické země v řídícím orgánu Open Fora v roce 2010 nově ve funkci jednoho z jeho 
dvou předsedů). FoRS bude také sledovat další přípravné iniciativy na 4. zasedání na vysoké 
úrovni o efektivnosti pomoci v roce 2011, který představuje důležitý mezník v procesu reformy 
mezinárodní architektury rozvojové spolupráce.  

� Vznik dalších pracovních skupin FoRS: zapojení skupiny Udržitelné technologie působící 
v rámci projektu a vznik pracovní skupiny Gender částečně na základě výsledků projektu.  

� Pokračující úsilí FoRS o zvyšování povědomí NNO, politiků a úředníků o širším pojmu 
efektivnosti rozvoje oproti užšímu vymezení efektivnosti pomoci. 

� Pokračující úsilí FoRS o efektivní ZRS ČR a aktivní zapojení FoRS do přípravy Národní 
strategie globálního rozvojového vzdělávání v ČR.  

 
4.7 MANAGEMENT A ORGANIZACE 
Jak bylo uvedeno výše, za celkové řízení projektu byl zodpovědný Sekretariát FoRS pod 
vedením ředitelky Jany Krczmářové - Miléřové (resp. Inky Píbilové od září 2009). Marie 
Zázvorková pokračuje v roce 2010 na pozici Koordinátorky posilování kapacit, přičemž 
efektivnost zůstává v rámci této pozice prioritou v její agendě. Policy aktivity měla a bude mít 
dále na starosti Zuzana Sládková (souběžně s  jinými projekty FoRS). Další řízení platformy 
FoRS bude zajištěn každodenní činností stálého Sekretariátu FoRS a dobrovolným 
zapojením aktivních členských a pozorovatelských organizací. Zásadní roli i v otázkách 
efektivnosti bude mít Správní rada, přičemž strategická rozhodnutí bude vydávat Valná 
hromada. Činnost FoRS v roce 2009 prokázala pokračující vysoký potenciál českých NNO 
v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce a význam platformy FoRS jako zastřešující 
organizace, která si vybudovala pozici oficiálního partnera českých, evropských 
a mezinárodních rozvojových institucí.  
 
 


