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Představení FoRS
FoRS – České fórum pro rozvojovou spoluprá-
ci – je platformou českých nevládních nezis-
kových organizací (NNO) a dalších nezisko-
vých subjektů, které se zabývají rozvojovou 
spoluprací, rozvojovým vzděláváním a huma-
nitární pomocí. 

Platforma FoRS byla založena patnácti NNO 
v  září roku 2002 a zaregistrována byla jako 
zájmové sdružení právnických osob v  říjnu 
2002. Na konci roku 2009 FoRS sdružoval již 
31 členských a 16 pozorovatelských organi-
zací - mezi kterými jsou nevládní neziskové 
organizace, nadace, mezinárodní organiza-
ce, akademické instituce a další. Organizace 
sdružené ve FoRS sdílejí společný zájem pro-
sazovat vyšší relevanci a  efektivnost české 
i mezinárodní zahraniční rozvojové spoluprá-
ce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyva-
tele rozvojových a transformujících se zemí. 

V roce 2003 se FoRS stalo jedním ze zakláda-
jících členů CONCORD – Evropské konfede-
race NNO pro humanitární pomoc a rozvoj 
(www.concordeurpe.org). CONCORD je za-
střešujícím sdružením národních platforem 
a sítí NNO ze zemí EU, jež dohromady zastu-
pují více než 1600 NNO. CONCORD je oficiál-
ním partnerem institucí Evropské unie a jeho 
prostřednictvím může FoRS hájit zájmy NNO 
z ČR.

VIZE – k čemu FoRS  dlouhodobě směřuje: 

• Odstranění extrémní chudoby, environ-
mentálně udržitelný a sociálně spravedli-
vý rozvoj, naplňování lidských práv a ne-
násilné řešení konfliktů.

POSLÁNÍ – proč FoRS existuje: 

• Společné zvyšování efektivnosti, kvali-
ty a  objemu české zahraniční rozvojové 
a  humanitární pomoci, posilování pozi-
tivních dopadů působení českých rozvo-
jových a  humanitárních organizací a in-
stitucí v potřebných zemích i doma a při 
tvorbě souvisejících politik (za účelem 
dosažení vize FoRS).

HODNOTY – jaké principy chce FoRS 
prosazovat: 

• Spolupráce a inkluzivita, participace 
a  průhlednost, udržitelnost a  zodpověd-
nost, respekt k rozmanitosti, spravedl-
nost a solidarita.

Činnosti 
• Informační a vzdělávací činnost – organi-

zování vzdělávacích akcí, seminářů, mezi-
národních konferencí, zajištění účasti zá-
stupců a členů FoRS na obdobných mezi-
národních akcích v  zahraničí, publikování 
materiálů souvisejících s rozvojovou pro-
blematikou. 

• Koordinace a dialog – podpora vzájem-
né spolupráce mezi členy, definování spo-
lečně dohodnutých standardů a jejich do-
držování, koordinace společných rozvojo-
vých aktivit zaměřených na politickou re-
prezentaci, nevládní sektor, veřejnost a dal-
ší cílové skupiny.
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• Zastupování a obhajoba společných zá-
jmů členů – rozvoj partnerství s  klíčový-
mi institucionálními partnery na národní 
a  mezinárodní úrovni, aktivní sledování 
a  ovlivňování legislativního a finančního 
rámce práce rozvojových a humanitárních 
NNO, obecný tlak na českou státní správu 
(a spolupráce s dalšími českými NNO a sí-
těmi) k podpoře občanské společnosti, dia-
logu s ní a jejímu zapojení do rozhodování.

Projekty FoRS

• Posilování globální zodpovědnosti: 
Tvorba znalostní sítě o rozvojových stra-
tegiích určená k posílení přesahu iniciativ 
neziskového sektoru v nových členských 
státech Evropské unie - Tento projekt je za-
měřen na podporu nových vazeb mezi ne-
státními neziskovými organizacemi (NNO) 
a předními think tanky ve starých i nových 
členských státech EU včetně rozvoje vzta-
hů s jejich příslušnými partnery v rozvojo-
vých zemích. Projekt je zacílen na zlepše-
ní povědomí o rozvojových problémech, 
zvýšení povědomí veřejnosti o rozvojo-
vé spolupráci v nových členských státech 
EU a také na rozvoj strategického dialogu 
o rozvojové problematice na fórech pořá-
daných v rámci EU. Doba trvání: 30 měsí-
ců (2007-2010)

• Asistenční tým (Helpdesk platform) 
a podpora pro nestátní subjekty a územní 
samosprávu působící v oblasti rozvojové 
spolupráce v nových členských zemích 
EU - Posílení  kapacit nestátních subjektů 
a orgánů územní samosprávy  v nových 

členských státech Evropské unie (NMS) 
při přípravě a realizaci projektů financo-
vaných  EuropeAid v rozvojových zemích 
a v oblasti rozvojového vzdělávání a osvě-
ty. Doba trvání: 24 měsíců (2009 – 2011)

Zdroje financování
Činnost FoRS je z  velké části financována 
z  grantů Ministerstva zahraničních věcí ČR, 
Evropské komise, z  členských příspěvků, 
evropského programu Presidency Fund, 
v  minulosti pak z  programu rakouské vlády 
„Regional Partnership Programme for Austria 
and New Member States“ (RPP) a kanadského 
programu CIDA-ODACE. Další podporu zís-
káváme z  evropské konfederace CONCORD 
a projektu TRIALOG.

Členství ve FoRS
Členství ve FoRS je přístupné pro všechny 
nezávislé NNO a  instituce z  akademické sfé-
ry z  České republiky působící v  rozvojové 
a  humanitární oblasti. Organizace přistupují 
k FoRS zprvu jako pozorovatelé a poté se mo-
hou stát členy. Pravidla a kritéria členství jsou 
zveřejněna v  registrovaných stanovách na 
webové stránce www.fors.cz.

Struktura FoRS
Nejvyšším orgánem FoRS je valná hromada 
sestávající ze všech členů. Valná hromada volí 
správní radu a dozorčí radu, které následně 
volí ze svých členů předsedy a u správní rady 
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i  místopředsedy. Předseda správní rady je 
statutárním orgánem FoRS. Organizační a  fi-
nanční management a výkon denní agendy 
zajišťuje sekretariát FoRS v  čele s  ředitelem/
kou, zodpovědným/ou správní radě.

Členské a pozorovatelské organizace FoRS 
společně pracují v  pracovních skupinách dle 
tematických a geografických oblastí své čin-
nosti. Pracovní skupiny FoRS jsou základním 
nástrojem zapojení organizací FoRS do čin-
nosti platformy, podílení se na formulaci sta-
novisek a celkového směřování FoRS. 

FoRS spolupracuje    
s institucemi:
V ČR:

• Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Odbor 
rozvojové spolupráce a humanitární po-
moci (ORS) – www.mzv.cz/pomoc

• Česká rozvojová agentura – www.czda.cz 

• další ministerstva ČR – www.gov.cz 

• Informační centrum OSN v Praze – 
www.osn.cz 

• kampaň Česko proti chudobě 
– www.ceskoprotichudobe.cz

• Zelený kruh – Asociace českých nevládních 
organizací působících v ochraně životního 
prostředí – www.zelenykruh.cz 

• Klimatická koalice – www.zmenaklimatu.cz 

• Demas – www.demas.cz 

V zahraničí:

• CONCORD – Evropská konfederace NNO 
pro humanitární pomoc a rozvoj – www.
concordeurope.org

• TRIALOG – Development NGOs in the 
Enlarged Europe – www.trialog.or.at

• Projekt DEEEP – Development 
Education in Europe Exchange Project – 
www.deeep.org

• GCAP – Global Call for Actions aga-
inst Poverty – www.whiteband.org 
(Celosvětová kampaň proti chudobě).

• GENE – Global Education Network Europe 
– www.gene.eu

• North South Centre of Council of Europe 
(Centrum Sever-Jih Rady Evropy) – 
www.nscentre.org

• Evropská komise - http://ec.europa.eu/
index_en.htm

Specializované české webové stránky part-
nerů zaměřené na rozvojovou, humanitární 
nebo příbuznou problematiku:

• kampaň Česko proti chudobě 
– www.ceskoprotichudobe.cz

• projekt zvyšování povědomí čes-
ké veřejnosti o rozvojových tématech 
– www.rozvojovka.cz 

• 20 let české pomoci – www.ceskapomoc.cz

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
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Kontakt
FoRS – České fórum pro rozvojovou spolu-
práci
Bělehradská 92, 120 00 Praha 2, Česká repub-
lika
@  czech.fors@fors.cz (Správní rada FoRS)
@  sekretariat@fors.cz (Sekretariát FoRS) 
t   +420 222 522 480
f   +420 222 522 480
m +420 777 756 700
e   www.fors.cz

Registrace č. 56/2150/02 na Magistrátu hl. 
města Prahy, oddělení občansko-správních 
agend ze dne 7. 10. 2002
IČ: 71010114
DIČ: CZ71010114 (neplátce DPH)

Bankovní spojení:
ČSOB, Anglická 20, 120 00 Praha 2,   
číslo účtu 181618095/0300

Projekt byl podpořen z  prostředků 
Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci pro-
gramu zahraniční rozvojové spolupráce ČR. 
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Cíle a poslání
ADRA je nevládní nezisková organizace, kte-
rá se zaměřuje na poskytování humanitární 
a sociální pomoci v zahraničí i v České repub-
lice. Pomáháme bezprostředně při mimořád-
ných událostech (živelní pohromy, válečné 
konflikty apod.) nebo v rámci dlouhodobých 
rozvojových projektů (podpora vzdělání, za-
městnanosti apod.)

Základním posláním o. s. ADRA je pomoci li-
dem v nouzi, aby mohli převzít kontrolu nad 
svými životy a lépe využívat zdroje, které mají 
k dispozici. Pomáháme všem potřebným bez 
rozdílu rasy nebo náboženského přesvědčení.

Hlavní projekty a aktivity
Bangladéš, Indie, Keňa, Angola, Ukrajina, 
Uzbekistán... Projekty často začínají jako 
humanitární pomoc, která postupně pře-
chází v  šíře pojatou rozvojovou spolupráci. 
Zaměřujeme se především na zlepšování si-
tuace v  oblasti vzdělávání. Realizujeme též 
několik projektů v ČR.

Zázemí
V současné době pracuje v občanském sdru-
žení ADRA 163 zaměstnanců. Příjmy za rok 
2008 činily 71 493 000 Kč a výdaje 72 741 000 
Kč.

	 Klikatá	1238/90c,	158	00	Praha	5	–	Jinonice
@ adra@adra.cz
t +420	257	090	641	
f +420	257	090 642
e www.adra.cz

 Jan	Bárta,	e-mail:	jan.barta@adra.cz,		 	 	
mobil:	+420	724 151	861,	tel.:	+420	257	090 640

ADRA, o. s.
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Agentura rozvojové a humanitární
pomoci Olomouckého kraje, o. p. s.

Cíle a poslání
Posláním Agentury rozvojové a humanitár-
ní pomoci Olomouckého kraje je organizace 
rozvojové spolupráce a humanitární pomo-
ci v zahraniční i v České republice. Díky mož-
nosti silného zázemí univerzity je dalším cí-
lem rozvojové vzdělávání a poskytování in-
formací o rozvojové spolupráci a humanitár-
ní pomoci.

Hlavní projekty a aktivity
• Rozvojová spolupráce 

• Mongolsko, Moldavsko, Srbsko – budo-
vání kapacit zástupců veřejné správy, 
NNO a soukromého sektoru

• Rozvojové vzdělávání
• výukové programy Lidé lidem, Svět 

do škol jinak, Džbán plný kultur, 
Multikulturní výchova v  Olomouckém 
kraji, Anyana – děti a svět – interaktivní 
programy pro žáky mateřských, základ-
ních a středních škol

• semináře pro pedagogické pracovníky 
a vysokoškolské studenty – školení o me-
todách a tématech globálního rozvojo-
vého vzdělávání

• Osvěta
• rozvojové večery – diskuse pro veřej-

nost s  odborníky z oblasti rozvojové 
spolupráce

• výstavy – Stejné radosti, jiné starosti, 
Cesta životem, cesta světem

• účast v kampaních – Česko proti chudo-
bě, Fotbal pro rozvoj

Zázemí
• 3 zaměstnanci

• do realizace projektů zapojeno více než 10 ex-
terních spolupracovníků a 20 dobrovolníků

• roční obrat cca 2,5 milionu Kč

	 Křížkovského	8,	771	47	Olomouc
@ grv@arpok.cz
tf +420	585 549 129	
e www.arpok.cz

 Petra	Krylová,	e-mail:	petra.krylova@arpok.cz,	 	
mobil:	+420	739 526 275,	tel.:	+420	585 549 129
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Cíle a poslání
Arcidiecézní charita Praha (ADCH Praha) po-
skytuje na území pražské arcidiecéze sociál-
ní služby znevýhodněným skupinám obyva-
tel. Významnou činností je rozvojová spolu-
práce, humanitární pomoc a pomoc migran-
tům a uprchlíkům. V  oblasti rozvojové spo-
lupráce je hlavním cílem podpora vzdělává-
ní a rozvoj komunit v  Indii, Ugandě, Zambii, 
Demokratické republice Kongo a Bělorusku.

Hlavní projekty a aktivity
• program Adopce na dálku® – komplexní 

přístup podpory vzdělání a celkového roz-
voje dětí a podpory jejich rodin a komunit.

• mikrofinancování – podpora formou drob-
ných půjček na zahájení nebo rozvoj drob-
ného podnikání.

• osvěta a prevence HIV/AIDS a podpora 
osob s HIV/AIDS.

• podpora základního a odborného vzdě-
lávání – zvyšování dostupnosti a kva-
lity vzdělání, stavba a vybavování škol 
(např. výstavba ZŠ sv. Jana Nepomuckého 
v Ugandě), výuční kurzy atd.

• odstranění dětské práce – vzdělávání 
a podpora dětí, které jsou nuceny pracovat.

• Česko-slovensko-ugandská nemocnice 
sv. Karla Lwangy (Uganda)

• pomoc migrantům a uprchlíkům – sociál-
ní a právní poradenství, asistence při jed-
nání s  úřady, materiální pomoc, zdravotní 
péče, volnočasové aktivity.

• pomoc obětem obchodování s lidmi – po-
moc migrantům, kteří se stali oběťmi ob-
chodu s lidmi; základní krizová intervence 
a následná péče, sociální a právní poraden-
ství, zdravotní a psychologická pomoc, re-
kvalifikace; prevence.

Zázemí
• 120 zaměstnanců a 4 zaměstnanci trvale 

na rozvojových projektech v zahraničí.

• V roce 2008 příjmy 165 720 000 Kč, výdaje 
164 042 000 Kč (rozvojová a hum. pomoc 
činí cca 60%).

Londýnská	44,	120	00	Praha	2
@  adopce@charita-adopce.cz
t  +420	224	246	519
	f		+420	224	250	985
e  www.charita-adopce.cz	

PhDr.	Jarmila	Lomozová,	e-mail:	
jarmila.lomozova@charita-adopce.cz,		tel.:	+420	224	246 519,	
+420	224 246	573

Arcidiecézní charita Praha
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Cíle a poslání
a) V rozvojových zemích – otevírat nové per-

spektivy mladým osobám (se zvláštním dů-
razem na ženy) prostřednictvím vzdělávání 
k podnikání, a tím umožnit získání potřeb-
ného sebevědomí a know-how k provozo-
vání výdělečné činnosti za účelem zlepše-
ní životního standardu konečných příjem-
ců projektů, jejich rodin i rozvoje lokálních 
trhů.

b) V České republice – prostřednictvím infor-
mačních kampaní a poradenství zvyšovat 
povědomí soukromého sektoru o  rozvo-
jové problematice a jeho odpovědnou an-
gažovanost v  rozvojových zemích. Důraz 
na sociální odpovědnost podnikatelů 
(CSR – Corporate Social Responsibility) a 
firemní dobrovolnictví (CVP – Corporate 
Volunteering Programme) jako na prostřed-
ky k dosažení rozvojových cílů tisíciletí.

Hlavní projekty a aktivity
• Projekt „Zapojení soukromého sektoru 

do globálního boje proti chudobě: in-
formační a  osvětová kampaň“ – Projekt 
podporovaný Evropskou komisí z  rozpoč-
tové kapitoly 21-02-03. Realizován ve spo-
lupráci s partnery ze Španělska, Rakouska, 
Slovenska a Maďarska a se španělskou 
vysokou školou IESE Business School v  le-
tech 2006 – 2008. Jeho cílem je vytvořit 
v  pěti evropských státech trvalé struktury 
pro podporu angažovanosti evropského 
soukromého sektoru v globálním boji proti 

chudobě a pro poradenství při vytváření 
individuálních strategií v této oblasti.

• Projekt „Posilování kapacit podnikate-
lů v  zemědělství“ – Projekt malého roz-
sahu realizovaný v roce 2005 ve spoluprá-
ci s  partnerem CENADE v  San José de los 
Remates,  Nikaragua. Cílem je poskytnout 
zemědělcům vzdělávací kurzy, které po-
vedou ke zvýšení jejich konkurenceschop-
nosti, efektivity práce a k  ekologicky šetr-
nějšímu hospodaření.

• Projekt „Program kurzů drobného pod-
nikání pro ženy“ – Projekt malého roz-
sahu ve spolupráci s  lokálním partnerem 
ACOEN. Poskytnutí základního podni-
katelského know-how za účelem provo-
zování samostatné výdělečné činnosti. 
Cílová skupina: ženy z  lokalit Diriamba 
a Jinotepe, Nikaragua.

Zázemí
V současné době v občanském sdružení ARS 
nepracuje na hlavní pracovní poměr žádný 
pracovník, do realizace projektů jsou zapojo-
vání dobrovolníci. Obrat v roce 2008 činil cca 
800 000 Kč (31140 EUR). 

	 Gorazdova	332/20,	120	00	Praha	2
@ kriz@arsczech.org
t +420	777 283 961	
e www.arsczech.org

 Mgr.	Jakub	Kříž,	email:	kriz@arsczech.org,	mobil:	
+420	777 283 961

ARS – Asociace pro rozvojovou 
spolupráci, o. s.
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(ČZÚ)   

Česká zemědělská univerzita v Praze

Cíle a poslání
Česká zemědělská univerzita v  Praze pat-
ří mezi významné české univerzity s  dlou-
hou tradicí. Nabízí široké spektrum vzdělává-
ní, které podle odborného zaměření jednot-
livých fakult připravuje absolventy pro prá-
ci ve většině základních oblastí hospodářství 
a společenského života. ČZU je uznávaným 
partnerem zahraničních univerzit.

Hlavní projekty a aktivity
• Hlavní aktivitou České zemědělské univer-

zity (ČZU) je výuka akreditovaných studij-
ních programů v českém i anglickém jazy-
ce a vědecko-výzkumná činnost. 

• ČZU je zapojena do řady programů 
Evropské Unie, např. Lifelong Learning 
Programme (LLP) = Program celoživotního 
učení, Tempus, Phare, Ceepus, Leonardo 
da Vinci, Socrates/Erasmus či Erasmus 
Mundus (IAMONET RU a EURASIA).  

• ČZU je aktivním členem mezinárodních or-
ganizacích ICA, AGRINATURA a v konsorciu 
Euroleague for Life Sciences (ELLS). ELLS je 
síť prestižních evropských univerzit, které 
spolupracují v oborech managementu po-
travinových a přírodních zdrojů, zeměděl-
ských, lesnických, veterinárních a environ-
mentálních věd. 

• ČZU, především Institut tropů a subtropů, 
je realizátorem rozvojových projektů v řadě 
zemí (např. Angola, Indonésie, Jordánsko, 
Kyrgyzstán, Moldávie, Peru, Uzbekistán, 

Vietnam, Senegal, Zambie). Projekty jsou 
zaměřené na rozvoj venkova a zemědělství, 
ochranu biodiverzity, ochranu a výzkum 
původních živočišných druhů, rozvoj škol-
ství a zemědělského poradenství, ochrana 
životního prostředí a rozvoj obnovitelných 
zdrojů energie, výzkum v oboru tradičních 
znalostí tropických rostlin (léčiva, technic-
ké využití aj.)

Zázemí
V  současné době na ČZU studuje více než 
23 000 studentů. ČZU tvoří pět fakult, dva in-
stituty.

Fakulty:
• Fakulta agrobiologie, potravinových a pří-

rodních zdrojů (FAPPZ)
• Provozně ekonomická fakulta (PEF)
• Technická fakulta (TF)
• Fakulta životního prostředí (FŽP)
• Fakulta lesnická a dřevařská (FLD)

Instituty:
• Institut tropů a subtropů (ITS) 
• Institut vzdělávání a poradenství (IVP)

	 Kamýcká	129,	165	21	Praha	6	–	Suchdol
t Tel.:	+420	224 381 111
f  Fax:	+420	234 381 815
e		 www.czu.cz

 Ing.	Petra	Chaloupková	(Holíková),	e-mail:	
chaloupkova@its.czu.cz,	tel.:+420	224	382	496



Členská organizace

Cíle a poslání
Organizace Člověk v tísni vznikla jako huma-
nitární organizace s  cílem pomáhat v  krizo-
vých oblastech a podporovat dodržování lid-
ských práv ve světě. V současné době se také 
věnuje programům sociální integrace v České 
republice a na Slovensku. Důležitou součástí 
její práce je také informování české veřejnos-
ti o globálních problémech, dění v krizových 
oblastech světa, migraci a rozvojové spolu-
práci a vzdělávání v této problematice.

Hlavní projekty a aktivity
• Projekty humanitární a rozvojové pomo-

ci v roce 2008 probíhaly ve dvanácti zemích 
v Africe, Asii a Evropě. Při povodních v roce 
1997, 2002, 2006 a 2009 poskytla organiza-
ce také pomoc desetitisícům postižených 
rodin v České republice. Součástí sekce hu-
manitární a rozvojové pomoci je také pro-
jekt zaměřený na zlepšení informovanos-
ti české společnosti o rozvojové spolupráci.

• Podpora procesů demokratizace a dodr-
žování lidských práv. Probíhají programy 
na Kubě,  v Barmě, Bělorusku, Moldávii a na 
Ukrajině. Každoročně také probíhá meziná-
rodní festival dokumentárních filmů o lid-
ských právech Jeden svět.

• Programy sociální integrace se zabývají 
řešením problematiky chudoby a sociálně 
vyloučených lokalit v České republice a na 
Slovensku.

• Vzdělávací a informační programy  jsou 
zaměřeny na přibližování témat jako glo-
bální problémy a rozvojová spolupráce, mi-
grace nebo multikulturalismus veřejnosti, 
státní správě i médiím.

Zázemí
• pobočka na Slovensku a kanceláře v  za-

hraničí: Afghánistán, Angola, Arménie, 
Demokratická republika Kongo, Etiopie, 
Gruzie,  Irák (Jordánsko), Kambodža, 
Libanon, Namibie a Srí Lanka

• v roce 2008 příjmy 369 813 000 Kč, výdaje 
366 433 000 Kč. Na rozvojovou spolupráci 
vynaloženo 140 143 000 Kč.

	 Sokolská	18,	120	00	Praha	2	
@ mail@clovekvtisni.cz
t +420	226 200 401
f +420	226 200 452
e www.clovekvtisni.cz

 Veronika	Divišová,	email:	veronika.divisova@clovekvtisni.cz,	
tel.:	226 200 405

Člověk v tísni, o. p. s.
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Členská organizace

Development Worldwide, o. s. (DWW)

Cíle a poslání
Efektivnost rozvojové spolupráce je pro DWW 
klíčovým tématem od vzniku sdružení v roce 
2001. Naše aktivity dlouhodobě směřují k po-
silování otevřené spolupráce na národní i me-
zinárodní úrovni, ke zvyšování kvality rozvo-
jových projektů a programů a transparent-
nosti výběrových řízení, a hlavně ke skutečné-
mu zlepšování situace našich partnerů v roz-
vojových a transformujících se zemích.

Hlavní projekty a aktivity
DWW realizuje rozvojové a vzdělávací projek-
ty a poskytuje metodické, konzultační a školi-
cí služby pro všechny aktéry rozvojové spolu-
práce, a to zejména v následujících oblastech:
• rozvojová výchova a zvyšování povědomí 

o rozvojové spolupráci;

• rozvoj lidských zdrojů;

• management rozvojových projektů;

• zavádění mezinárodních standardů;

• asistence při budování české rozvojové 
konstituence;

• příprava, realizace a evaluace rozvojových 
projektů;

• usnadňování kontaktů s rozvojovými ze-
měmi a zkušenými donory.

Hlavní vzdělávací aktivity DWW probí-
hají v  České republice, nosné rozvojové 

projekty realizujeme ve Vietnamu a Malawi. 
DWW rovněž zastupuje českou nevlád-
ní platformu FoRS v  pracovních skupinách 
„Funding for Development and Relief“ a „CSO 
Development Effectiveness“ evropské ne-
vládní konfederace CONCORD. Zastoupeni 
jsme také ve správní radě IDEAS - International 
Development Evaluation Association a České 
evaluační společnosti.

Zázemí
V  současné době v občanském sdružení 
DWW pracují 4 zaměstnanci na částečný úva-
zek, sdružení má 27 aktivních členů a síť spo-
lupracujících expertů a dobrovolníků. Většina 
rozvojových aktivit je realizována prostřed-
nictvím projektů a na bázi dobrovolnictví. 
Příjmy v roce 2008 činily 4 292 000 Kč, výda-
je 4 183 000 Kč.

	 DWW,	Máchova	23,	120	00	Praha	2
@ dww@dww.cz
t 222	513	123,	222	519	580
f  +420	222	515	016
e		 www.dww.cz

 Mgr.	Daniel	Svoboda	(předseda),	e-mail:	svoboda@dww.cz,		
	mobil:	+420	724	179 562
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Členská organizace

Cíle a poslání
Posláním občanského sdružení EDUCON je ší-
ření know-how, informací a zkušeností z růz-
ných oblastí hospodářství ČR do rozvojových 
a transformujících se zemí. Zároveň sdružení 
osvětovou činností přispívá ke zvýšení pově-
domí české veřejnosti o rozvojové spolupráci.

Hlavní projekty a aktivity
• organizování vzdělávacích seminářů a stu-

dijních cest, včetně konzultačních misí 
pro pracovníky a odborníky z rozvojových 
zemí, zejména v oblastech:

• reforma veřejné správy, efektivní místní 
správa, regionální rozvoj (good gover-
nance),

• práce parlamentu a kanceláře veřejného 
ochránce práv,

• udržitelný rozvoj,

• malé a střední podnikání,

• Rozvojové cíle tisíciletí;

• osvětová činnost zaměřená na zvyšová-
ní povědomí české veřejnosti o rozvojové 
spolupráci s  cílem získání její aktivní pod-
pory a zapojení.

V letech 2000 až 2008 realizoval EDUCON více 
než 40 projektů, kterými prošlo na 800 účast-
níků z rozvojových a transformujících se zemí.

Od roku 2004 se EDUCON věnuje intenzivně 
osvětové činnosti se zaměřením na naplňo-
vání Rozvojových cílů tisíciletí, čtvrtým rokem 
kampani Česko proti chudobě. Podílí se i na 
projektech EU pro MDGs.  

Zázemí
• 5 členů a síť spolupracujících expertů a in-

stitucí (370 subjektů)

• v  roce 2007 příjmy 3  079  000 Kč, výdaje 
3 297 000 Kč

	 Tesaříkova	1027/2,	102	00	Praha	10
@ educon@educon.cz
t +420	272	930	683
f +420	272	933	082
e www.educon.cz

 Dagmar	Trkalová
 Zdeňka	Stará
 Pavel	Trkal

EDUCON, o. s.
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Členská organizace

Ekumenická akademie Praha, o. s.

Cíle a poslání
EAP se zabývá podporou dialogu v  rámci 
občanské společnosti, vzdělávání dospělých 
a  zvyšovaní veřejného povědomí v  oblas-
ti rozvoje, sociální spravedlnosti a sociální 
odpovědnosti, lidských práv, alternativních 
konceptů globalizace zajišťujících trvalou 
udržitelnost, odpovědnosti církví.

Hlavní projekty a aktivity
EAP se zaměřuje na analýzu strukturálních 
problémů rozvoje, jako jsou dluhová krize (v 
rámci kampaně za oddlužení chudých zemí 
Milostivé léto – Jubilee), politika mezinárod-
ních finančních institucí, světový obchod, 
energetika a zemědělství atd. Projekty zamě-
řené na řešení se týkají partnerského obcho-
du (od roku 2004 provozuje EAP velkoobchod 
s produkty Fair Trade), společenské odpověd-
nosti firem (kampaň Procure IT fair), prosa-
zování lidských práv (česká a mezinárodní 
koalice Social Watch). Další aktivity se zamě-
řují na podporu kampaní (zakládající člen 
kampaně Česko proti chudobě, Klimatická 
kampaň) a spolupráci v mezinárodních sítích 
(EURODAD, OIKOSNET aj.)

Zázemí
• 10 zaměstnanců (někteří na částečný 

úvazek)
• rozpočet  8 milionů Kč ročně, výdaje 6 mi-

lionů 

	 Na	Míčánkách	1,	101	00	Praha	10
@ ekumakad@volny
tf +420	272	737	077
e		 www.ekumakad.cz

 Jiří	Silný

	 Sklad	Fair	Trade:	Sokolovská	50,	180	00	Praha	8
t +420	224 829	448
e		 	www.fair-bio.cz

 Klára	Hendlová

	 Prodejna	Fair-Bio:	Sokolovská	50,	180	00	Praha	8
t +420	222 222	561
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Členská organizace

Cíle a poslání
Humanistické centrum Dialog je občanské 
sdružení, které vzniklo v roce 1998 z iniciativy 
členů mezinárodního Humanistického hnu-
tí. Cílem činnosti je podpora a šíření huma-
nistických myšlenek, ochrana lidských práv 
a rozvoj občanské společnosti různými for-
mami kulturních a společenských činností. 
Sdružení je postaveno převážně na dobrovol-
nické práci. 

Hlavní projekty a aktivity
• projekty v oblastí školství, zdravotnictví 

a zemědělství v Africe 

• sbírky, festivaly, výstavy fotografií v ČR na 
podporu projektů v Africe 

• Ples AFRIKA v pražské Lucerně 

• programy KLP pro české školy, působící 
proti diskriminaci a xenofobii mezi mláde-
ží v ČR 

• kurzy pro dobrovolníky 

• „Adopce afrických dětí“ - projekt pomoci na 
dálku 

• Kampaň lidské podpory v  Guineji, Keni 
a Beninu 

• zřizování a výstavba nových škol a zdra-
votnických center

• kurzy řemesel, alfabetizace

• osvětové programy (HIV/AIDS, ženská 
obřízka)

• zemědělské projekty

• „Stop malárie“ – program prevence a boje 
s malárií 

Organizuje také kurzy a semináře na techniky 
osobního růstu a sebepoznání k  získání do-
statečné energie a vnitřní síly pro zvládání zá-
těžových situací a pomoc ostatním.

Zázemí
• 2 zaměstnanci, do realizace projektů zapo-

jeno 83 dobrovolníků

• roční obrat cca 8 milionů Kč

	 Sokolovská	86,	186	00	Praha	8
@		info@humanisti.cz
t				+420	608	735	497
e 	www.humanisti.cz

	Toni	Antonucci,	e-mail:	toni@humanisti.cz,	 	
tel.:	+	420	608	735	9150

 	

Humanistické centrum Dialog, o. s.
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Členská organizace

Humanistické centrum Narovinu, o. s.

Cíle a poslání
Humanistické centrum Narovinu je občanské 
sdružení, které vzniklo v roce 1995 z iniciativy 
členů mezinárodního Humanistického hnu-
tí, které dnes rozvíjí své aktivity ve více než 
130 zemích světa. Cílem činnosti je podpo-
ra a šíření humanistických myšlenek, ochrana 
lidských práv, projekty rozvojové spoluprá-
ce a výchovy, rozvoj a šíření kultury nenásilí. 
Aktivity jsou založeny na dobrovolnické práci 
a spolupráci lidí z různých kultur. 

Hlavní projekty a aktivity
V roce 2000 se sdružení připojilo k meziná-
rodní Kampani lidské podpory a zahájilo pro-
jekty pro africkou Keňu. Dnes se zabývá pře-
devším projekty rozvojové spolupráce pro 
Afriku, rozvojovou výchovou, výchovou k ne-
násilí a dobrovolnictvím.
• „Adopce afrických dětí“ – projekt pomoci 

na dálku

• program „Afrika v českých školách“ 

• kurzy „Dobrovolníci za svět bez válek a chu-
doby“ – školení dobrovolníků 

• Miniobchůdek Afrika v duchu Fair Trade

• spolupořádání Plesu Afrika a Světového 
pochodu za mír a nenásilí 

• projekty rozvojové spolupráce v Keni (v ob-
lasti školství, zdravotnictví, lidských práv 
a zemědělství) 

• výstavba a provoz sirotčince „Ostrov nadě-
je pro sirotky z Chennai“ v Indii pro 100 dětí

• výstavba a provoz komunitního centra 
„Ostrov naděje“ v Keni, Rusinga Island

Zázemí
• 5 zaměstnanců
• celkem 10  000 dobrovolníků v  Keni, přes 

200 v ČR, 100 na Slovensku, 12 v Indii
• obrat v  roce 2008 včetně darů cca 

25 662 000 Kč

	 Na	Slupi	5,	128	00	Praha	2
@ info@humanistinarovinu.cz	
tf +420	257	310 329
m +420	777	831	836
e		 www.adopceafrika.cz

 Dana	Feminová,	mobil:	+420	777	711 911
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Členská organizace

Cíle a poslání
Humanitas Afrika je africko-české občanské 
sdružení se sídlem v  Praze. Vzniklo v roce 
2000 jako nezisková, nenáboženská a nepo-
litická organizace s cílem přispět k šíření vzá-
jemné tolerance a porozumění mezi Čechy 
a  Afričany a ke zlepšení informovanosti o 
Africe a  Afričanech v české společnosti. Od 
roku 2002 sdružení organizuje projekty roz-
vojové pomoci na podporu vzdělání a školní 
docházky v chudých oblastech Afriky. 

Hlavní projekty a aktivity
V ČR: 
• provozování Afrického informačního cent-

ra s knihovnou    
http://centrum.humanitasafrika.cz/

• rozvojová a multikulturní výchova na 
školách

• osvětové a vzdělávací akce pro veřejnost 

V Africe:
• podpora základní školní docházky a stu-

dentů středních škol v Ghaně, Beninu, Keni

• projekty učňovského vzdělávání dívek 
(Ghana, Burkina Faso) a podpora dalších 
projektů vedoucích k posílení postavení 
žen ve společnosti

Zázemí
• 1 zaměstnanec na plný a jeden na částečný 

úvazek, 25 členů

• Příjmy organizace za rok 2008 činily 2 831 
tis. Kč, výdaje 2 894 tis. Kč

• V roce 2008 šlo na rozvojovou pomoc 80% 
zdrojů.

	 Ječná	2,	120	00	Praha	2
@ info@humanitasafrika.cz
t +420	251 560 375
e www.humanitasafrika.cz

 Zdislava	Kratěnová

Humanitas Afrika, o. s.
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Charita Česká republika

Cíle a poslání
Charita Česká republika
• zajišťuje odbornou a metodickou pomoc 

diecézním a regionálním Charitám v ČR 
v oblasti sociální péče a zdravotnictví,

• zajišťuje humanitární a rozvojovou pomoc 
do zahraničí,

• koordinuje práci diecézních a regionálních 
Charit v ČR v oblasti migrace a uprchlictví,

• koordinuje ekonomické aktivity, 

• administruje hlavní sbírková konta, 

• koordinuje mediální a PR aktivity.  

Hlavní projekty a aktivity
• humanitární pomoc a rozvojová spoluprá-

ce (2009)

• Severní Kavkaz – předškolní výchova 
a  vzdělání, poradenské služby, rozvoj 
venkova, individuální pomoc sociálně 
slabým rodinám, humanitární pomoc

• Indonésie – obnova venkovských komu-
nit, obnova zdrojů obživy, omezování ri-
zik a dopadů přírodních katastrof, huma-
nitární pomoc

• Srí Lanka – předškolní vzdělávání, záso-
bování uprchlických táborů vodou, hu-
manitární pomoc

• Gruzie – domácí pečovatelská služba, 
rozvoj venkovských komunit, zvyšování 
kapacit místní samosprávy a občanská 
participace, humanitární pomoc

• Mongolsko – podpora vzdělávání a prak-
tických dovedností sociálních pracovní-
ků, socioekonomická stabilizace odlou-
čených komunit, humanitární pomoc

• Moldávie – podpora volnočasových ak-
tivit pro sociálně znevýhodněné děti, 
domácí péče pro seniory a postižené 
občany

• Súdán – podpora uprchlíků v Dárfúru

• Senegal – podpora ženských skupin – 
vzdělávání, drobné podnikání, výstavba 
zdravotnických zařízení a zdravotnické 
informační kampaně

• Barma – podpora zdrojů obživy a huma-
nitární pomoc

• Somálsko – obnova zdrojů obživy v  ob-
lastech postižených suchem

• podpora celosvětových charitních pro-
gramů pomoci v oblastech postižených 
humanitárními katastrofami a konflikty

• mediální a PR aktivity – CHČR vydává dvou-
měsíčník Caritas, tiskové zprávy, tiskoviny, 
letáčky, administruje internetové stránky 
www.charita.cz. 

• CHČR provozuje Vzdělávací institut v Praze.

Zázemí
• Sekretariát CHČR – 35 zaměstnanců

• v  roce 2008 příjmy 96 706 000 Kč, výdaje 
99 754 000 Kč

• Na humanitární a rozvojovou pomoc jde 
přibližně 75 %

	 Vladislavova	12,	110	00	Praha	1
@ sekretariat@charita.cz
t +420	296	243	330,		f +420	296	243	333	
e www.charita.cz	

 Pavel	Gruber,	e-mail:	pavel.gruber@charita.cz,	 	
tel.:	+420	296 243 330
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Cíle a poslání
Posláním občanského sdružení INEX – SDA 
je dávat lidem příležitost dobrovolnou čin-
ností přispívat svému okolí, a podporovat tak 
vnímání dobrovolnictví jako cestu k toleran-
ci, poznání a udržitelné budoucnosti. INEX – 
SDA bylo založeno v roce 1991. 

Hlavní projekty a aktivity
• vysílání dobrovolníků do zahraničí – kaž-

dý rok vysíláme více než 700 českých dob-
rovolníků v zahraničí. 

• hostování dobrovolníků v ČR – každý rok 
pořádáme 50 dobrovolnických projektů 
a  přijímáme na ně přes 400 dobrovolníků 
ze zahraničí.

• GLEN (Global Education Network of Young 
Europeans) – program 11 zemí EU ke zvy-
šování kapacit mladých lidí pro rozvojovou 
spolupráci a rozvojové vzdělávání.

• Fotbal pro rozvoj – osvětový projekt o roz-
vojových problémech s využitím populari-
ty fotbalu jako klíčového nástroje. 

• projekty mezikulturního poznávání, roz-
vojového vzdělávání a osvěty – výměny 
dobrovolníků, studijní cesty, přípravné se-
mináře pro dobrovolníky, veřejné disku-
se, veřejné akce se zapojením navrácených 
dobrovolníků.

• místní projekty na obnovu venkova a mi-
kroregionů, ochranu životního prostředí, 
historického a kulturního dědictví.

• program Pět P – preventivní program pro 
děti a mládež ze sociálně a jinak znevýhod-
něného prostředí.

Zázemí
• 7 zaměstnanců a 27 členů 

• pobočky a regionální zastoupení v  Brně, 
Kosteleckých Horkách a Tvarožné Lhotě

• průměrný roční rozpočet cca 5 milionů Kč

	 Senovážné	náměstí	24,	116	47	Praha	1	(sídlo)
	 Varšavská	249/30,	120	00	Praha	2	(kontaktní	adresa)

@ inexsda@inexsda.cz
t +420	222	362	715	
f +420	222	362	719
e www.inexsda.cz

 Mgr.	Martina	Ekrtová	(ředitelka),		 	 	
e-mail:	martina.ekrtova@inexsda.cz

 Jana	Jeništová	(koordinátorka	projektu	GLEN),		 	
e-mail:	glen@inexsda.cz

(INEX – SDA)

INEX – Sdružení dobrovolných aktivit
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Cíle a poslání
• tvorba politiky a prosazování práv žen na 

národní, regionální i globální úrovni

• snaha o dodržování národních, regionál-
ních a globálních mechanismů v  oblasti 
ženských práv

Hlavní projekty a aktivity
IGPN ovlivňuje politiky na všech úrovních 
a  využívá při tom odborných znalostí svých 
členů. Oporou v této práci je koncept dostup-
nosti zdrojů. Za účelem zrovnoprávnění žen 
v regionu se IGPN snaží garantovat jejich pří-
stup k  moci a sdílení zodpovědnosti za věci 
veřejné. IGPN pokračuje v  práci na tématu 
Rozvojová spolupráce a gender, snaží se zvý-
šit objem finančních prostředků pro ženské 
hnutí v regionu, účastní se diskusí k reformě 
OSN a pracuje na zvyšování politické partici-
pace žen. Důležité je pro IPGN také vzdělávání 
vlastních členů a podpora jejich spolupráce.

Zázemí
• 2 zaměstnanci a 24 aktivně spolupracují-

cích členských organizací z 24 zemí Evropy, 
Kavkazu, Střední Asie

• v  roce 2007 příjmy 60  000 USD, výdaje 
52 700 USD

• v  roce 2008 příjmy 155 941 USD, výdaje 
136 619 USD

	 Francouzská	74,	101	00	Praha	10
@ kristina.kosatikova@igpn.net
t +420 604 250 212
e  www.igpn.net

 Kristina	Kosatíková

(IGPN)

International Gender Policy Network 
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LL – LIKVIDACE LEPRY, o. s.

Cíle a poslání
Zachránit život statisícům zbídačelých leprou 
a TBC i malárií, těchto nebezpečných infekč-
ních nemocí v  Třetím světě! Postupně dostat 
lepru a TBC pod kontrolu. Chránit tak i dů-
stojnost člověka proti vyvržení ze společnos-
ti a doslova postavit ho existenčně na vlast-
ní nohy, aby nehladověl (Od založení LL roku 
1992 bylo léky pomoženo 800 000 – 1 000 
000 postižených těmito nemocemi od hroz-
ného utrpení až smrti.).

Hlavní projekty a aktivity
• Léky a zdravotnické potřeby (protézy 

apod.) do cca 60 stanic pro nemocné lep-
rou a TBC v Africe, Asii a Jižní Americe i na 
Filipínách pro cca 50 000 pacientů každý 
rok (za uplynulých 17 let to byly dary za cca 
150 miliónů Kč).

• Česko-indický nemocniční komplex sv. 
Josefa pro malomocné a tuberkulózní 
v  Bhilaphari (v provozu i s mobilní klini-
kou je od prosince 2006) – nadále zajištěn 
provoz ročně nákladem 750 000 až 1 mil. 
Kč (v této oblasti byla radikálně snížena 
velmi vysoká úmrtnost na tyto nemoci). 
Rovněž je zde zemědělská farma (již slouží 
k zajištění výživy), škola pro 200 sirotků po 
obětech lepry a TBC i pro chudé děti z okolí 
(vyučování od 23.09.2009).

• II. Česko-indický nemocniční komplex 
sv. Josefa pro malomocné a tuberkulóz-
ní v  Phulpahari u Midnapure, který bude 
dostavěn tak, aby byl v roce 2010 zahájen 

provoz. Dispenzář – vyšetřovna a laboratoř 
již funguje.

• Invalidé – oběti lepry, kterých stále z minu-
losti zůstávají téměř tři milióny – pokračovat 
v pomoci zejména ortopedickými pomůc-
kami (aby mnozí z nich mohli pracovat).

• Boj proti hladu – realizoval a realizuje se 
možností nalezení mnoha pracovních pří-
ležitostí při stavbách LL a posléze v  areá-
lech nemocničních komplexů. 

• Osvěta – šířit v ČR povědomí o problema-
tice lepry a TBC a jiných smrtelných infekč-
ních chorobách vydáváním vlastního listu 
MISIONÁŘ MALOMOCNÝCH, vydáváním 
publikací, brožur, pohlednic a knížek pro 
své členy a dárce.

• Film Likvidace lepry v kooperaci s ČT, doku-
mentární film „Nedotknutelní“ o pomoci LL 
malomocným v Indii.

Zázemí
• 2 zaměstnanci

• Příjmy  cca 14 000 000 Kč, výdaje cca 
14 000 000 Kč

	 Londýnská	44,	120	00	Praha	2
@ ll-likvidacelepry@cmail.cz,	info@ll-likvidace-lepry.cz	
t +420	222	514 201
f +420	222 522	352

 Jiří	Holý	(předseda	a	zakladatel),	tel.:	+420	222 514	201
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Cíle a poslání
MAHA se zaměřuje na přenos know-how do 
struktury zdravotnických systémů v rozvojo-
vých zemích. V této oblasti již organizace re-
alizovala některé inovační projekty jako např. 
založení centra sdílených finančních služeb, 
ze kterých mohou těžit místní zdravotnická 
centra. MAHA se snaží optimalizovat sítě zá-
sobování léků v rozvojových zemích či zřídit 
fondy pro místní obyvatelstvo.

Hlavní projekty a aktivity
MAHA zavádí širší přístupy ke zdravotnic-
tví (tzv. SWAP), dále se zaměřuje zejména na 
realizaci různých monitorovacích misí jmé-
nem EU zejména v Africe a Asii. Díky přístupu 
SWAP získala MAHA významnou vstupní roli 
v poskytování kvalitních technických vstupů. 

Od roku 2005 MAHA pracuje na dvou zdravot-
nických projektech financovaných Evropským 
rozvojovým fondem v africké Guinei:
• Výzkum kvality poskytovaných zdravotnic-

kých služeb

• Institucionální podpora zdravotnických 
služeb s výhledem zavedení systému SWAP

Celková částka podpory projektu činí 5 milio-
nů eur. Na základě pověření soukromou bel-
gickou společností byl do úlohy hlavního ko-
ordinátora těchto dvou projektů jmenován 
jeden ze zakladatelů asociace MAHA. V  sou-
časné době není k  dispozici dostatek kvalit-
ních pokladových materiálů o správném na-
stavení a fungování SWAP. To je jeden z  dů-
vodů, proč asociace MAHA zavedla nový vý-
ukový nástroj, který se snaží vypořádat s tím-
to nedostatkem. 

Zázemí
• 1 zaměstnanec a 3 dobrovolníci

• roční obrat organizace cca 1 500 000 Kč

	 Pod	Tvrzí	2,	36 009	Karlovy	Vary
@ raphael.girod@maha-health.cz
e www.maha-health.cz

 Rafael	Girod,	e-mail:	raphael.girod@maha-health.cz,		 	
mobil:	+420	606	885	188	

MAHA – Management and
Administration for Health Activities, o. s.
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Multikulturní centrum Praha 

Cíle a poslání
• informovat veřejnost i odborníky o soužití 

etnik v ČR

• vytvářet prostor pro komunikaci a pozná-
vání rozmanitých kultur

• iniciovat diskusi o migračních procesech, 
vztazích mezi menšinami a většinami, ná-
rodu a nacionalismu, kulturní pluralitě

• hledat otázky a odpovědi související se si-
tuací různých sociokulturních skupin v ČR

• realizovat projekty ovlivňující jednotlivce 
a instituce k vytváření vhodných podmínek 
pro fungující pluralitní společnost

Hlavní projekty a aktivity
• multikulturní a rozvojové vzdělávání: pro 

školy, učitele, knihovníky, zaměstnance 
státní správy, veřejnost

• působení na veřejnost: veřejné debaty, kul-
turní pořady, výstavy, kampaně (kampaň 
proti rasismu), vzdělávání pro cizince

• webové portály: 

• www.migraceonline.cz: o migraci ve 
střední a východní Evropě, podmínky na 
pracovním trhu, sledování legislativy atd.

• www.evropskemesto.cz: o integraci 
a  multikulturním soužití v  městském 
prostředí

• diversity management – firemní vzdělávání

• výzkum a studie: pracovní podmínky mig-
rantů, média a menšiny atd.

• legislativní činnost: sledování a snaha ovliv-
nit vývoj legislativy v oblasti migrace

• informační služby: veřejná knihovna s mul-
tikulturní literaturou, infocentrum, monito-
ring tisku, multikulturní zpravodaje, spolu-
práce s knihovnami

Zázemí
• 10 zaměstnanců.

• v roce 2008 obrat 14 000 800 Kč 

Vodičkova	36,	116	02	Praha	1
@  infocentrum@mkc.cz
tf +420	296	325 345
e  www.mkc.cz

 Jakob	Hurrle	(ředitel),	e-mail:	director@mkc.cz
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Pražský institut pro globální politiku
– Glopolis, o. p. s.

Cíle a poslání
Pražský institut pro globální politiku – 
Glopolis, o. p. s. je nestranickou nevládní or-
ganizací, která se zabývá především analýzou 
ekonomické globalizace, obchodu, rozvoje, 
zemědělství a klimatických změn.

Naším cílem je důkladnější pochopení rozho-
dovacích procesů a podpora kritického pří-
stupu ke globalizaci v médiích, občanské spo-
lečnosti a na české politické scéně.

Věříme, že zvyšováním povědomí veřejnos-
ti a  rozvojem odborných kapacit lze přispět 
k  větší průhlednosti, spoluúčasti na roz-
hodování a  účinnější kontrole české politi-
ky. Činíme tak prostřednictvím politických 
analýz, diskusí a následnou formulací a ob-
hajobou vlastních stanovisek, konzultační, 
vzdělávací a publikační činností či pořádáním 
seminářů a konferencí.

Dlouhodobým záměrem Pražského institutu 
pro globální politiku – Glopolis je rozpoutat 
v  ČR širší politickou debatu o otázkách udr-
žitelného rozvoje, mezinárodního obchodu, 
globálního řízení a dalších a aktivně a  od-
povědně zapojit ČR do řešení globálních 
problémů.

Hlavní projekty a aktivity
• Odborné studie: Analýzy globální politi-

ky, ekonomiky, obchodu, rozvojové pomo-
ci, zemědělské politiky, klimatických změn 
a dalších globálních témat.

• Semináře: Jednodenní i vícedenní setkání 
odborníků zaměřená na konkrétní proble-
matiky, určená politikům, médiím, nevlád-
ním organizacím.

• Workshopy: Interaktivní vedení work-
shopů na specifické téma pro menší sku-
piny účastníků s  důrazem na trénink či 
výuku v  oblasti globálního a rozvojového 
vzdělávání.

• Vytváření kapacit: Organizace a zprostřed-
kování seminářů, workshopů, přednášek 
a výukových programů za účelem rozšiřo-
vání odborných a organizačních kapacit 
vládních i nevládních subjektů zaměřují-
cích se na problematiku globalizace.

Zázemí
• 11 zaměstnanců.

• roční rozpočet cca 9 952 000 Kč

• Na rozvojovou pomoc jde 0 Kč

	 Jeseniova	10,	130	00	Praha	3
@ info@glopolis.org
t +420	272	661	132,	+420	272	661 133
f +420	272	661 132
e www.glopolis.org

 Petr	Lebeda	(ředitel),	e-mail:	lebeda@glopolis.org,		 	
mobil:	+420 607 682	015,	tel.:	+420	272	661 133
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(SADBA)

Salesiánská asociace Dona Boska, o. s. 

Cíle a poslání
Hlavním cílem SADBY je podpora výchovy 
dětí a mládeže k  etickým hodnotám v  sale-
siánském stylu. Sdružuje převážně právnické 
osoby, jako jsou salesiánská střediska mláde-
že, za účelem společných projektů. 

Hlavní projekty a aktivity
• vysílání dobrovolníků, mladých lidí do pro-

jektů Dona Boska zaměřených zejména 
na vzdělávání a výchovu dětí a mládeže 
(Česká republika, Ázerbajdžán, Bulharsko, 
Indie, Mexiko, Zambie, Lesotho, Etiopie, D. 
R. Kongo, Súdán a další země) 

• celostátní vzdělávací aktivity pro mládež

• mezinárodní setkání a vzdělávací kursy pro 
mládež v rámci Evropy

• rozvojová osvěta

Zázemí
• 2 zaměstnanci na plný úvazek, 15 externích 

spolupracovníků a cca 300 dobrovolníků

• 13 členů (3 fyzické osoby a 10 právnických 
osob)

• v  roce 2008 příjmy 4 200 000 Kč, výdaje 
3 100 000 Kč

Kobyliské	nám.	1,	182	00	Praha	8
@ sadba@sadba.org
t   +420	283 029	229
f   +420	283 029	113
e  www.sadba.org	

Mgr.	Ing.	Jaroslav	Vracovský,	e-mail:	vracov@centrum.cz,	
mobil:	+420	732 951	497,	tel.:	+420	283 029 354	
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Cíle a poslání
• poskytovat kvalitní služby v oblasti preven-

ce a léčby drogových závislostí

• poskytovat pravdivé a úplné informace 
z drogové oblasti a podílet se na jejich vý-
zkumu

• chránit veřejné zdraví před možnými ne-
gativními dopady zneužívání návykových 
látek

• rozvíjet spolupráci v lokálních komunitách 
zaměřenou na zvládnutí drogového pro-
blému

• poskytovat poradenské a humanitární služ-
by v rámci pomoci rozvojovým zemím

Hlavní projekty a aktivity
• primární prevence

• kontaktní a poradenské programy včetně 
terénních

• výměna injekčních setů

• služby pro klienty ve vězení a v konfliktu se 
zákonem

• léčebná zařízení Jamtana a Terapeutická 
komunita Podcestný Mlýn

• Denní psychoterapeutické sanatorium 
Elysium, Brno

• Psychiatrická ambulance SPR

• program chráněné práce a podpory návra-
tu na pracovní trh Eikón, Brno

• duchovně pastorační služba

• I.E.S. – Institut vzdělávání v  oblasti drogo-
vých závislostí

• projekt u Evropské komise směřující svou 
pomocí do Afghánistánu: Breaking the 
Circle – projekt prosazuje následující cíle:

• nabídnout alternativu jiného zaměstnání 
a léčby pro pěstitele opia a drogové uži-
vatele

• rozvíjet a zhodnotit sít péče pro drogově 
závislé, poskytnout pomoc drogově zá-
vislým

• spolupráce na projektu u Evropské komi-
se Spolupráce mezi státy Evropské unie 
a  Andskými státy v otázkách syntetických 
drog – Podpora států Andského spole-
čenství zaměřená na získání adekvátních 
a spolehlivých informací v oblasti drogové-
ho zneužívání v regionu 

Zázemí
• 101 zaměstnanců a několik desítek dobro-

volníků

• pobočky a pracoviště: Blansko, Vyškov, 
Uherské Hradiště, Prostějov, Olomouc, 
Znojmo, Kostelní Vydří

• v  roce 2008 příjmy 45  974 000 Kč, výdaje 
45 805 000 Kč

	 Francouzská	36,	602	00	Brno
@ info@podaneruce.cz
t +420	545 247 535
e  www.podaneruce.cz

 Mgr.	Helena	Rampachová,	e-mail:	rampachova@podaneruce.cz,	
tel.:	+420	545 247 535,	mobil:	+420	777 916	253

Sdružení Podané ruce, o. s.
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Poradna pro uprchlíky, o. s.
– Sdružení pro integraci a migraci, o. s. 

Cíle a poslání
Sdružení pro integraci a migraci (dříve fungu-
jící pod názvem Poradna pro uprchlíky) je lid-
skoprávní organizace se zaměřením na dodr-
žování práv cizinců a uprchlíků. Uznává právo 
každého člověka na nezávislou a bezplatnou 
pomoc. Nedílnou součástí naší činnosti je 
snaha ovlivňovat legislativu v  oblasti migra-
ce a uprchlického práva a také působit na ši-
rokou veřejnost s cílem rozvíjet toleranci vůči 
migrantům a potírat xenofobii a rasismus. 

Hlavní projekty a aktivity
• právní asistence – informace o  právech 

a povinnostech, které mají žadatelé o me-
zinárodní ochranu na území ČR 

• sociální poradenství – informace v  oblas-
ti sociálního zabezpečení, zdravotního po-
jištění, možnosti zaměstnání a vzdělávání. 
Bezplatné poradenství je poskytováno jak 
v pražské kanceláři, tak i v uprchlických za-
řízeních MV ČR či v zařízení pro zajištění ci-
zinců

• asistence nezletilým žadatelům o azyl bez 
doprovodu zákonných zástupců

• legislativní činnost – monitoring postave-
ní cizinců v  ČR, snaha o změnu nevyho-
vujících, restriktivních či diskriminačních 
předpisů

• působení na veřejnost – práce s českou 
veřejností se smyslem poukázat na pro-
blematiku uprchlictví a migrace obecně, 

spolupráce s médii a odbornou veřejností, 
přednášky na základních, středních a vyso-
kých školách po celé České republice 

Zázemí
• 12 zaměstnanců a do realizace projektů za-

pojeno 10 dobrovolníků

• kancelář v Praze 

• v roce 2008 příjmy organizace 6 700 000 Kč, 
výdaje 7 032 000 Kč

	 Senovážná	2,	110	00	Praha	1
@ poradna@refug.cz	
t +420	224 224 379
f +420	224 239 455
e www.uprchlici.cz	

 Pavla	Burdová	Hradečná,	Markéta	Seidlová,	tel.:	224	224 379,	
email:	hradecna@refug.cz,	seidlova@refug.cz
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SOZE – Sdružení občanů
zabývajících se migranty, o. s.

Cíle a poslání
SOZE (Sdružení občanů zabývajících se emi-
granty) je nevládní nezisková organizace, je-
jímž posláním je poskytovat pomoc uprchlí-
kům a dalším kategoriím cizinců přicházejí-
cích do ČR. Ve vztahu k majoritní společnosti 
je snahou SOZE odbourávat projevy nedůvě-
ry, nesnášenlivosti a xenofobie vůči cizincům. 
SOZE vzniklo s příchodem první vlny uprchlí-
ků do Československa v roce 1990 a je dlou-
hodobým partnerem Úřadu Vysokého komi-
saře OSN pro uprchlíky (UNHCR).

Hlavní projekty a aktivity
• právní poradenství cizincům, kteří v ČR 

žádají o mezinárodní ochranu před proná-
sledováním formou azylu, i cizincům pobý-
vajícím v ČR v režimu cizineckého zákona

• sociální poradenství pro žadatele o azyl 
a cizince

• psychologické poradenství pro lepší zvlá-
dání psychických problémů a obtíží žada-
telů o azyl

• dodávky humanitární pomoci zejména do 
Srbska, Rumunska a Moldávie

• kurzy pro cizince – výuka českého jazyka, 
PC kurzy, rekvalifikační kurzy, socio-kultur-
ní minimum

• integrační aktivity – pomoc při vyhledávání 
zaměstnání, kurzy pracovní integrace, po-
moc azylantům při zařizování integračních 

bytů, informování starostů o státním inte-
gračním programu v oblasti bydlení

• vedení kliniky azylového práva na právnic-
ké fakultě MU a azylových klinik na Fakultě 
sociálních studií a Filozofické fakultě MU 
pro seznámení studentů s azylovou praxí

Zázemí
• 25 zaměstnanců a 40 externistů a dobro-

volníků kanceláře s  poradenskou asisten-
cí v Brně a  Olomouci a ve všech azylových 
zařízeních na území Moravy a Slezska

• v roce 2008 obrat 25 000 000 Kč

	 Mostecká	5,	614	00	Brno
@ soze@soze.cz
t +420	545	213	643
f +420	545	213	746
e www.soze.cz

 Cristian	Popescu
 Libor	Studený
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Cíle a poslání
Naším posláním je podpora a propagace 
fair trade a důstojných pracovních podmí-
nek jakožto účinného nástroje k prosazování 
udržitelného rozvoje v rozvojových zemích. 
Prostřednictvím osvěty, kampaní a globální-
ho rozvojového vzdělávání vedeme českou 
veřejnost ke globální odpovědnosti a soli-
daritě, zasazujeme se o ekologicky a sociál-
ně odpovědný přístup k výrobě, obchodu 
a spotřebě.

Hlavní projekty a aktivity
• osvětové aktivity – pořádání akcí pro ve-

řejnost, vytváření informačních nástrojů 
(např. web www.fairtrade.cz)

• podpora kapacit pro informování o fair tra-
de, knihovna, podpora místních dobro-
volnických skupin a aktivních jednotlivců, 
zpravodaj, školení multiplikátorů

• kampaně za zlepšení pracovních a život-
ních podmínek lidí v rozvojových zemích

• provoz prodejních a informačních míst 
„NaZemi“ zaměřených na fair trade v Praze, 
Brně, Olomouci, Pardubicích, Poličce a 
Trutnově

• globální rozvojové vzdělávání (GRV)

• podpora učitelů v začleňování průřezo-
vých témat do výuky, zejména témat 
Výchova k myšlení v evropských a glo-
bálních souvislostech: semináře, tvorba a 
publikace výukových materiálů

• na školách vedeme interaktivní vzděláva-
cí dílny, v nichž žáci a studenti poznáva-
jí souvislosti našich životů s globálními 
problémy

• přinášíme nové metody a formy globál-
ního rozvojového vzdělávání – využi-
tí globálních témat ve výuce cizích jazy-
ků, kombinace rozvojového vzdělávání 
se spotřebitelskou výchovou či rozvojo-
vé vzdělávání pro mateřské školy

• spolupracujeme se školami, středisky 
ekologické výchovy a dalšími vzdělávací-
mi institucemi

Zázemí
V  současné době pracuje ve sdružení 18 za-
městnanců, kolem 20 externích pracovní-
ků a do realizace projektů je zapojeno ko-
lem 60 dobrovolníků. Sdružení má kancelář 
a dobrovolnické skupiny v Brně a v  Praze a 
dobrovolnické skupiny v dalších 5 městech. 
Výnosy v roce 2008 činily 4 449 000, náklady 
4 468 000 Kč.

	 Kounicova	42,	602	00,	Brno
@ info@fairtade.cz
tf +420	543	214	002
e www.fairtrade.cz

 Pavel	Chmelař,	e-mail:	pavel.chmelar@fairtrade.cz,		 	
mobil:	+420	777 767 447

Společnost pro Fair Trade, o. s.
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Sue Ryder International CZ, o. p. s.

Cíle a poslání
Cílem společnosti je šířit povědomí o význa-
mu rozvojové spolupráce a poskytovat pod-
poru a pomoc potřebným v  rozvojovém 
světě.

Hlavní projekty a aktivity
• organizace seminářů a školení pro zahra-

niční partnery

• osvětová činnost

• organizování pomoci lokálním samosprá-
vám a dalším lokálním organizacím

• zahraniční rozvojová spolupráce

• administrace rozvojových projektů

• příprava a realizace projektů v  Albánii, 
Kosovu, Malawi a Zambii pro roky 
2008–2010

• poskytování paliativní a hospicové péče li-
dem s terminálním onemocněním pro-
střednictvím 20 center v Albánii, Itálii, 
Makedonii, Polsku a ve Velké Británii.

• podpora lidí se zdravotním postiže-
ním v rámci služeb a péče center v Belgii, 
Makedonii, Malawi, Polsku a ve Velké 
Británii

• široké spektrum služeb pro seniory ve for-
mě domovů pro seniory, denních staci-
onářů a domácí péče v centrech v Bosně 
a Hercegovině, Chorvatsku, Černé Hoře, 
České Republice, Irsku, Makedonii, Polsku 
a Srbsku

• Komunitní zdravotní péči a rehabilitaci za-
jišťují čtyři mobilní týmy, které pravidelně 
vyjíždějí do venkovských oblastí Malawi, 
kde poskytují péči lidem se zdravotním po-
stižením a s  chronickým onemocněním, 
jako je astma a epilepsie.

Zázemí
• 2 zaměstnanci

• obrat za rok 2008 cca 3 000 000 Kč

	 Michelská	1/7,	140	00	Praha	4
@ 	info@sue-ryder.cz
t +420	244 029 111,	+420	244 029 147
e www.sueryderinternational.eu

 PhDr.	Ivana	Plechatá,		 	 	 	
e-mail:	ivana.plechata@sueryderinternational.eu,	 	
tel.:	+420	244 029 149
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Cíle a poslání
SVĚTLO PRO SVĚT se zaměřuje na prevenci 
a léčbu odstranitelné slepoty a systémovou 
podporu osob s postižením v rozvojových 
zemích. Cílem organizace je budování udrži-
telných struktur (klinik, mobilních jednotek), 
přímá pomoc lidem s trvalým postižením 
a vzdělávání v této oblasti. Posláním organi-
zace je také zvýšit celkové povědomí o závaž-
nosti problému lidí s postižením v rozvojových 
zemích jak v České republice, EU, tak v cílo-
vých zemích a prosazovat pozitivní změny 
v  této oblasti. Organizace vznikla v  srpnu 
2007.

Hlavní projekty a aktivity
SVĚTLO PRO SVĚT se zaměřuje na rozvojové 
projekty. Cílovou zemí je v této chvíli Etiopie, 
ve které SVĚTLO PRO SVĚT podporuje tři pro-
jekty. Dva projekty jsou zaměřeny na preven-
ci a léčbu slepoty: pomoc při odstraňování še-
dého zákalu, který je nejčastější příčinou sle-
poty, a na léčbu trachomu. Aktuálně největší 
projekt (spolufinancovaný z prostředků veřej-
né zakázky ČRA) se zabývá komunitní rehabi-
litací dětí s postižením, zejména jejich fyziote-
rapií a začleňováním do společnosti. 

Zázemí
• 3 zaměstnanci a 10 dobrovolníků

• Na rozvojovou pomoc bylo v  roce 2008 
odesláno celkem 690  000Kč což se rovná 
100% z  poskytnutých příspěvků. Činnost 
organizace byla financována částečně 
z veřejných zdrojů – dotace MZV a také ses-
terskou organizací LIGHT FOR THE WORLD 
z Vídně. 

	 Zelený	pruh	1560/99,	140	02	Praha	4
@ info@svetloprosvet.cz
t +420	222	365 531,	+420 222 365	541
e www.svetloprosvet.cz

 Mgr.	Filip	Zoubek,	MBA,	e-mail:	zoubek@svetloprosvet.cz

SVĚTLO PRO SVĚT
– Light for the World, o. s. 
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Cíle a poslání
Univerzita Palackého v  Olomouci je školské 
zařízení univerzitního typu. V  rámci Katedry 
rozvojových studií Přírodovědecké fakulty 
UP existuje bakalářský a magisterský obor 
Mezinárodní rozvojová studia. Cílem studij-
ního oboru je připravit odborníky na budou-
cí působení v  rámci rozvíjejícího se českého 
programu rozvojové spolupráce. Pracovníci 
oboru Mezinárodní rozvojová studia se po-
dílejí na rozvojovém výzkumu a zapojují se 
do projektů zahraniční rozvojové spolupráce. 
Součástí činnosti je také participace na pro-
gramech rozvojového vzdělávání a osvěto-
vých akcích pro širší veřejnost.

Katedra křesťanské sociální práce 
Cyrilometodějské teologické fakulty UP nabí-
zí bakalářský a magisterský obor Mezinárodní 
humanitární a sociální práce. Cílem těchto 
oborů je vzdělávat humanitární pracovníky 
pro práci jak v zahraničí, tak v České republice.

Hlavní projekty a aktivity
• vzdělávání v oblasti rozvojových studií, hu-

manitární a sociální práce

• odborný výzkum v  oblasti rozvojové, hu-
manitární a sociální problematiky

• vytváření odborných prací a studií

• vytváření populárně-naučných publikací

• navazování spolupráce s domácími i zahra-
ničními vzdělávacími institucemi zabývají-
cími se rozvojovou problematikou

• organizování odborných konferencí

Zázemí
V rámci oboru Mezinárodní rozvojová studia 
a Mezinárodní humanitární a sociální práce 
působí řada vysokoškolských pedagogů a ex-
pertů z  oblasti rozvojových studií a příbuz-
ných oborů. Studenti se zapojují do progra-
mů a projektů organizovaných ve spolupráci 
s pracovníky oboru.

	 Křížkovského	8,	771	47	Olomouc
@ rektor@upol.cz
t +420	585 631 001
f +420	585 631 012
e www.upol.cz

 Katedra	rozvojových	studií:	Zdeněk	Opršal,	e-mail:	
zdenek.oprsal@upol.cz,	tel.:	+420	585 634 984,	
http://development.upol.cz/

 Katedra	křesťanské	sociální	práce:	Agnieszka	Zogata	Kusz,	
email:	agnieszka.zogata@upol.cz,	tel.:	+420	585 637 189,	
www.kks.upol.cz

Univerzita Palackého v Olomouci
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(ÚMV)

Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i. 

Cíle a poslání
Veřejná výzkumná instituce Ústav mezinárod-
ních vztahů provádí vědecký výzkum a analý-
zu v oblasti mezinárodních vztahů, české za-
hraniční a bezpečnostní politiky. Organizuje 
konference, semináře a kulaté stoly pro od-
borníky, akademiky a politické profesioná-
ly v oblasti mezinárodních vztahů, bezpeč-
nosti a rozvoje. Tím ÚMV představuje spojni-
ci mezi akademickým světem a politickou re-
prezentací. Snaží se podporovat komunikaci 
mezi akademickou komunitou a Vládou ČR 
a pomáhá formulovat návrhy a doporučení 
pro českou zahraniční politiku včetně politi-
ky rozvojové.

Hlavní projekty a aktivity
• ÚMV publikuje tři periodika: Mezinárodní 

vztahy, Mezinárodní politika a Perspectives, 
specializované publikace, příručky a policy 
papers

• úzce spolupracuje s četnými zahraniční-
mi institucemi v rámci různých projektů, 
od formulací politiky mezinárodních vzta-
hů až po bezpečnostní a rozvojové analýzy

• knihovna ÚMV poskytuje studentstvu a ve-
řejnosti přístup ke své rozsáhlé sbírce za-
hraničních publikací a dokumentů včetně 
pole rozvojových studií, a podporuje tak 
jejich individuální výzkum.

Zázemí
• 50 zaměstnanců, z toho 20 vědeckých

	 Nerudova	3,	118	50	Praha	1
t +420	251 108	111
f +420	251 108	222
e www.iir.cz

 Ondřej	Horký,	e-mail:	horky@iir.cz,	tel.:	+420	251 108	335
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Volonté Czech, o. p. s. (pozastavené členství)

Cíle a poslání
Volonté Czech, o.p.s (dále jen Volonté) je 
nezisková organizace založená 14. 9. 2000. 
Hlavní činností je zahraniční rozvojová spo-
lupráce ČR včetně problematiky rozvojového 
vzdělávání.

Hlavní projekty a aktivity
Mezi cíle Volonté patří:
• připravovat a realizovat projekty v rámci 

české bilaterální rozvojové pomoci posky-
tované ČR

• spolupracovat s ostatními neziskový-
mi organizacemi v ČR i v zahraničí (CIDA, 
TRIALOG), které se zaměřují na problema-
tiku mezinárodní rozvojové pomoci a spo-
lupráce 

• podílet se na aktivitách FoRS – Českého 
fora pro rozvojovou spolupráci

• Free-Learning (program Leonardo da Vinci) 

Mezi partnery Volonté Czech pat-
ří Ministerstvo vnitra ČR, FoRS, Universita 
Palackého, Rozvojové středisko – Ústav mezi-
národních vztahů, FOCSIV, program TRIALOG/
EU, program CIDA-ODACE, ICN a ostatní NNO. 

Zázemí
V  současné době ve společnosti Volonté 
Czech pracuje 1 zaměstnanec a do realiza-
ce projektů je zapojena řada dobrovolní-
ků a ad hoc expertů. Zdroje jsou zajišťovány 
z programů vládních a nevládních organizací, 
Leonardo da Vinci/EU a dalších.

	 Thámova	20,	186	00	Praha	8
@ volonte@polytechna.eu
t +420	224	826 040
f +420	224	826 054
e www.volonte.cz

 Lucie	Rýdlová,	MBA
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Cíle a poslání
Fakulta mezinárodních vztahů (dále FMV) na-
bízí studentům magisterského stupně studia 
možnost absolvovat studijní program s  ná-
zvem Rozvojová studia. Cílem je vychovávat 
vysokoškolsky vzdělané lidi s multioborovým 
přístupem k problematice rozvojových zemí. 
Kromě výuky se FMV zaměřuje na výzkum so-
ciálně ekonomických aspektů vývoje v rozvo-
jových zemích. Za tímto účelem bylo na kon-
ci roku 2008 založeno Centrum výzkumu roz-
vojových ekonomik (dále CEVRE). Jeho zámě-
rem je podpořit rozvoj výzkumu v ČR v  této 
oblasti. 

Hlavní projekty a aktivity
Hlavní aktivity zahrnují následující: 
• výuka specializace Rozvojová studia (zahr-

nuje celkem pět předmětů) a dalších obo-
rově zaměřených předmětů na VŠE 

• internacionalizace studia (propojování se 
zahraničními univerzitami), probíhá mj. i 
formou speciálních týdenních kurzů vede-
ných zahraničními odborníky na VŠE

• propojování studia s  praxí – probíhá for-
mou hostování odborníků z praxe ve výu-
ce a zprostředkováním odborných stáží pro 
studenty 

• výzkum sociálně ekonomických aspektů 
vývoje v  rozvojových zemích – vědecko-
výzkumné projekty realizované ve spolu-
práci s praxí 

•  kontaktování a napojování českých univer-
zit a vysokých škol vyučujících předměty 
z  oblasti rozvojových (nebo teritoriálních) 
studií  

Zázemí
Na výuce předmětů z  oblasti rozvojových 
zemí se na FMV podílí 3 odborníci. Do týmu 
patří i několik studentů doktorského studia 
s relevantním odborným zaměřením. 

	 nám.	W.	Churchilla	4,	130	67	Praha	3
t +420	224 095 279
f +420	224 095 233
e http://rst.vse.cz	

 Ing.	Tereza	Němečková,	Ph.D.,	e-mail:	rst@vse.cz

Vysoká škola ekonomická v Praze
– Fakulta mezinárodních vztahů 
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Vysokoškolští humanisté, o. s.

Cíle a poslání
Sdružení vzniklo v  r. 1999 a vychází z mezi-
národního Humanistického hnutí, které dnes 
působí ve více než 130 zemích světa. Je po-
staveno na dobrovolnické práci a sdružuje 
lidi různých vyznání, ras, kultur a věku, kteří si 
přejí vytvoření lidštějšího světa. Cílem činnos-
ti je podpora a šíření humanistických myšle-
nek, ochrana lidských práv a rozvoj občanské 
společnosti. V r. 1999 zahájilo projekty mezi-
národní Kampaně lidské podpory v Guineji. 
Hlavními hodnotami jsou: aktivní nenásilí, 
tolerance, solidarita, respekt různorodosti 
a reciprocita.

Hlavní projekty a aktivity
• Kampaň lidské podpory 
„Adopce afrických dětí“ – projekt pomoci na 
dálku

• stavba a zřizování škol v Guineji

• stavba a zřizování zdravotních či víceúče-
lových center v Guineji

• sbírky, festivaly, koncerty, výstavy foto-
grafií v ČR na podporu projektů v Guineji

• ples Afrika v pražské Lucerně

• přednášky a prezentace pro školy v rámci 
prevence diskriminace a xenofobie mezi 
mládeží

• kurzy pro dobrovolníky

• fair trade

• Podpora humanistických projektů a aktivit

Zázemí
• 14 hlavních kordinátorů – dobrovolníků 

v  Guineji, 22 v ČR a 3 spolupracovníci na 
částečný prac. úvazek (1 v Guineji a 2 v ČR)

• v  roce 2008 příjmy 5  020  000 Kč a výdaje 
4 708 000 Kč

	 Kloboučnická	7,	140	00	Praha	4	
@ info@novyhumanismus.cz
t +420	604	983 875	
e www.novyhumanismus.cz	

 Bc.	Táňa	Bednářová	
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Asociace pro Fair Trade, z. s. p. o.

Cíle a poslání
Asociace pro fair trade, založená v  roce 2004, je 
zájmové sdružení právnických osob, které se za-
bývají praktickými i strukturálními otázkami roz-
voje fair trade v České republice. V současné době 
má sedm členů (3 neziskové organizace a 4 s.r.o.) 
a jejich počet neustále roste. Od roku 2009 půso-
bí Asociace rovněž jako partner mezinárodní FLO 
(Fairtrade Labelling Organizations International).

Posláním Asociace je přispívat ke snižování soci-
álních nerovností prostřednictvím podpory kon-
ceptu fair trade v  České republice. Naším cílem 
je celkový rozvoj spravedlivého obchodu v ČR, 
zvýšení obratu z prodeje fair trade výrobků a zvy-
šování veřejného povědomí a osvěta v oblasti fair 
trade. 

Hlavní projekty a aktivity
• vytvoření fóra pro diskuzi a spolupráci v otáz-

kách týkajících se rozvoje fair trade v ČR, a pro-
deje a propagace s tím spojených produktů

• síťování členských organizací – poskytování in-
formací, prostor pro sdílení zkušeností, organi-
zace seminářů 

• podpora a propagace systému Fairtrade v ČR
• kontrola a monitoring používání známky 

Fairtrade®
• sběr statistických dat v oblasti prodeje fair tra-

de u nás
• zvyšování odbornosti profesionální veřejnosti 

v oblasti prodeje fair trade (projekt QualiFair)
• podpora nových iniciativ v oblasti fair trade 
• poradenství

Zázemí
• 1 zaměstnankyně a 3 dobrovolnice
• Výnosy: 425 000 Kč., náklady: 450 000 Kč. (za 

rok 2008)

Na	Míčánkách	1,	101	00	Praha	10		
@  info@fairtrade-asociace.cz
e  www.fairtrade-asociace.cz

Veronika	Bačová,	email:	info@fairtrade-asociace.cz,	
mobil:	+420 602 950	491

Centrum ProEquality při   
Otevřené společnosti, o.p.s. 

Cíle a poslání
Centrum ProEquality je nezávislé a nepolitické 
centrum spojující v sobě výzkum a aktivismus 
zaměřený na prosazování rovných příležitostí 
žen a mužů v české společnosti i na mezinárod-
ní úrovni.

Centrum ProEquality je součástí Otevřené společ-
nosti, o.p.s., nestátní neziskové organizace, která 
přispívá ke konsolidaci občanské společnosti v ČR 
rozvojem principů a prosazováním politik založe-
ných na kultuře práva a právního státu, demokra-
tické formy správy státu a ochrany lidských práv.

Hlavní projekty a aktivity
• Otevřená společnost,  o.  p.  s. se ve svých pro-

jektech věnuje následujícím tématických ob-
lastem: genderová rovnost, přístup občanů ke 
správě věcí veřejných a participace na ní, refor-
ma policejní služby, kulturní politika, sociální 
vyloučení a sociální ekonomika. 

• Rozvojová spolupráce je tématem genderové-
ho programu Centra ProEquality. V  minulosti 
Otevřená společnost realizovala řadu gendero-
vých projektů zaměřených na systémové změ-
ny v oblasti rovných příležitostí a jejich uplat-
ňování v praxi. V  současné době je Centrum 
ProEquality zaměřeno na následující téma-
ta: rovné příležitosti žen a mužů na trhu prá-
ce, gender ve vzdělávání, genderová dimenze 
rozvojové spolupráce a genderově podmíněné 
násilí. V oblasti rozvojové spolupráce působí na 
úrovni osvěty a utváření politik podporujících 
genderovou rovnost a posílení postavení žen.  

Zázemí
• 11 zaměstnanců
• do realizace projektů zapojeno 5 – 15 externích 

spolupracovníků 
• výnosy 10 304 000 Kč a náklady 9 500 000 Kč 

(2008)

Seifertova	47,	Praha	3,	130	00		
@  kancelar@proequality.cz
t   +420 222 540 979		
f  +420 222 540	978
e  www.proequality.cz	

Míla	Lukášová,	e-mail:	mila.lukasova@osops.cz,	tel.:	
+420 222 540 979	
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Česká rozvojová organizace, o. p. s.

Cíle a poslání
Česká rozvojová organizace, o. p. s. bude svou 
činností naplňovat Rozvojové cíle tisíciletí, v sou-
ladu s prioritami rozvojové politiky české vlády. 
Projekty systematicky podporující demokratizaci 
a udržitelný rozvoj společnosti jsou zaměřeny na 
prvotní zemědělství, zalesňování a využívání al-
ternativních zdrojů, ochranu krajiny a životního 
prostředí, komunitní plánování a vytváření glo-
bálního partnerství.

Hlavní projekty a aktivity
Projekty v zahraničí
• projekt podpory rozvoje občanské společnosti 

a přímé účasti veřejnosti v rozhodovacích pro-
cesech v Kazachstánu v souladu s Aarhuskou 
úmluvou (1998) – pořádání workshopů pro 
zástupce NNO, místních samospráv a podniků 
o  dobrých příkladech přímé účasti veřejnosti 
v rozhodovacích procesech z praxe v ČR (za-
pojení občanů do procesů Místních agend 21, 
proces EIA a SEA a při strategickém plánování 
rozvoje obcí a měst)

• výstavba a provoz Centra Inka Wasi v obci 
Pucamarca v Peru (ve spolupráci s Nadačním 
fondem INKA) – komunitní centrum pro děti 
a dospělé, Andské kulturní středisko a Centrum 
česko-peruánského/indiánského přátelství

Projekty v České republice
• vybudování cyklostezky podél řeky Romže, za-

ložení obecně prospěšné společnosti Romže, 
o. p. s. za účelem vybudování a správy cyklos-
tezky a navazující infrastruktury pro zvýšení tu-
ristického a kulturního potenciálu lokality.

Zázemí
• žádní zaměstnanci, síť odborných spolupracov-

níků a dobrovolníků
• obrat v roce 2008 cca 7 milionů Kč

Máchova	7,	120	00	Praha	2
@  sekanina@czdo.org
tf +420	221	592	550
e  www.czdo.org

David	Sekanina,	e-mail:	sekanina@czdo.org,	tel.:	604	202	577

Eurosolar.cz, o. s.   

Cíle a poslání
Eurosolar.cz, o. s. je národní sekcí evropského 
sdružení EUROSOLAR a sleduje z humanistických 
a ekologických důvodů cíl úplné náhrady energie 
vyráběné jaderným procesem nebo spalováním 
fosilních energetických zdrojů za energie pochá-
zející z obnovitelných slunečních zdrojů.

Hlavní projekty a aktivity
• připravuje a realizuje politické aktivity v oblasti 

obnovitelných zdrojů i konkrétní projekty ob-
novitelných zdrojů a ekologických prací

• vede informační kampaně o možnostech ob-
novitelných zdrojů

• zveřejňuje nejnovější informace o obnovitel-
ných zdrojích energie

• pořádá přednášky a mezinárodní semináře
• uděluje české sluneční ceny
• pomáhá realizovat rozvojové projekty pro ob-

last obnovitelné energetiky
• konzultuje v oblasti obnovitelných energií

Zázemí
• žádní stálí zaměstnanci, 12 členů a cca 10 za-

hraničních dobrovolníků v projektech
• příjmy v roce 2008 cca 100 000 Kč

Truhlářská	11,	110	00	Praha	1
@  info@eurosolar.cz
tf +420	222	314	564
e  www.eurosolar.cz

Milan	Smrž,	e-mail:	milan.smrz@eurosolar.cz
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Fair, o. s.    

Cíle a poslání
Hlavním posláním neziskové organizace Fair, o. s. 
je přispět k rozvoji venkova v rozvojových zemích, 
a tím předcházet odchodu venkovských obyvatel 
do chudinských čtvrtí; dále rozšiřovat povědomí 
o situaci v chudinských čtvrtích a snažit se zlepšit 
situaci v nich.

Fair, o. s. se věnuje i problematice dětí ulice, jed-
nomu z hlavních důsledků migrace z venkova do 
měst.

Základními cíli sdružení jsou zejména:
• přispět ke snížení počtu lidí odcházejících 

z venkova do chudinských čtvrtí měst
• zkoumat příčiny migrace obyvatel z  venkova 

do města a zaměřovat se na jejich řešení
• přispět ke zlepšení situace v  chudinských 

čtvrtích
• ochrana práv dětí

Hlavní projekty a aktivity
• putovní výstava fotografií o dětech ulice Keni 

v ČR
• přednášky pro veřejnost a pro školy o proble-

matice rozvojových zemí v ČR
• projekt Stop slumům – putovní výstava foto-

grafií chudinských čtvrtí po keňském venkově 
+ workshopy o chudinských čtvrtích

• Streetlights – centrum pro děti ve slumu 
Ngando, Nairobi

• Watoto kwa Watoto

Zázemí
• 7 členů a 3 externí spolupracovníci

Francouzská	229/16,	120	00	Praha	2	
e  www.fair-ngo.eu

Ing.	Hana	Hindráková,	e-mail:	hana.hindrakova@fair-ngo.eu,	
	mobil:	+420	732	672	808

IOM – Mezinárodní organizace   
pro migraci Praha  

Cíle a poslání
Mezinárodní organizace pro migraci – 
International Organization for Migration (IOM) 
je mezivládní organizace založená v  roce 1951, 
s hlavním sídlem v Ženevě a sítí kanceláří ve více 

než 120 členských zemích. IOM napomáhá zajistit 
řízenou migraci s respektem k  lidské důstojnos-
ti, podporuje mezinárodní spolupráci v otázkách 
migrace a poskytuje humanitární asistenci mig-
rantům v nouzi.

Hlavní projekty a aktivity
IOM v  České republice funguje od roku 1998 
a v oblasti rozvojové spolupráce se zaměřuje na 
následující činnosti a projekty: 
• podpora konceptu migrace a rozvoje, využití 

přirozeného potenciálu migrace pro rozvoj
• realizace projektů ZRS s  aspektem migrace 

a  rozvoje v  prioritních i neprioritních zemích 
důležitých z  hlediska migrační situace dané 
země či lokality
• Arménie, Ázerbájdžán, Gruzie, Moldavsko, 

Kazachstán, Kyrgyzstán, Tádžikistán: pod-
pora rozvoje lidských zdrojů, podpora kapa-
cit státní správy na trhu práce a v odborném 
vzdělávání pro účely reintegrace vlastního 
obyvatelstva ohroženého migrací

• Moldavsko: přímé návraty a reintegrace mol-
davských občanů na trh práce včetně pod-
pory finanční gramotnosti a využití remiten-
cí při jejich reintegraci

• Mongolsko: prevence obchodování s  lidmi, 
informovaná pracovní migrace a budování 
kapacit místních institucí a neziskového sek-
toru

• Arménie, Ázerbájdžán, Bosna a Hercegovina, 
Gruzie, Irák, Moldavsko, Kazachstán, 
Kyrgyzstán, Tádžikistán: projekty budování 
kapacit migračního managementu k  efek-
tivnímu zvládání příchozí, tranzitní i odcho-
zí migrace

Zázemí
• 13 zaměstnanců.
• v roce 2008 byly příjmy 17 267 000 Kč, výdaje 

13 235 000 Kč

Dukelských	hrdinů	692/35,	170	00	Praha	7
t  Tel.:	+420	233	370	160,	+420	233	376	790
f  Fax:	+420	233	382	259
e  www.iom.cz,	www.iom.int	
@ prague@iom.int

Lucie	Sládková,	e-mail:	sladkova@iom.cz,		 	
	mobil:	+420	775 965	572,	tel.:	+420	233	370	160	
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Lékaři bez hranic – Médecins Sans  
Frontières in Czech Republic, o. p. s.

Cíle a poslání
Médecins Sans Frontières / Lékaři bez hranic jsou 
nezávislá mezinárodní humanitární organiza-
ce, která ve více než 65 zemích světa poskytuje 
akutní zdravotnickou pomoc lidem postiženým 
ozbrojenými konflikty, epidemiemi a přírodními 
katastrofami a lidem vyloučeným ze  zdravotní 
péče. Ruku v ruce se zdravotní péčí jde i závazek 
„podávat svědectví“ – povinnost vypovídat o pří-
činách utrpení a překážkách, které brání v posky-
tování pomoci lidem bez přístupu ke zdravotní 
péči.  

V roce 1999 byla organizaci Lékaři bez hranic udě-
lena Nobelova cena za mír.   

Hlavní projekty a aktivity
Hlavním cílem je zajistit zdravotní péči lidem 
v  nouzi. Důležitou součástí je také poskytovat 
psychologickou podporu lidem, kteří utrpěli trau-
ma. V případě potřeby zajišťují Lékaři bez hranic 
v  krizových oblastech humanitární pomoc, dis-
tribuci potravin, pitné vody a  budování sanitár-
ních zařízení. Kromě toho jsou humanitární pro-
gramy realizovány v řadě zemí, kde jsou celé sku-
piny obyvatel vyloučeny ze zdravotního systému. 

Organizace provozuje přibližně 400 humanitár-
ních programů ve více než 65 zemích světa. 

Zázemí
• 5 zaměstnanců v Praze a více než 60 spolu-

pracovníků ve zdravotnických i  nezdravotnic-
kých profesích z  České a Slovenské republiky 
na mezinárodních misích; zapojení více než 80 
dobrovolníků.

Vlašská	332/28,	110	00	Praha	1
@ office@lekari-bez-hranic.cz
t   +420	257 090	150
f   +420	257 090	155
e  www.lekari-bez-hranic.cz

 Richard	Walker	(ředitel),	e-mail:	office@lekari-bez-hranic.cz,	
Tel.:	+420	257 090	150	

Lenka Černá, M. A.    
– fyzická osoba  

Cíle a poslání
Lenka Černá, M. A. vystudovala rozvojová studia 
a  metody odstraňování chudoby na prestižním 
nizozemském Institutu sociálních studií. Život 
v rozvojových zemích poznala na vlastní kůži – 
mj. žila dva roky v Ugandě, kde založila projekt 
Adopce na dálku®, který následující tři roky vedla. 
Po 1,5 roce práce pro Rozvojové středisko MZV se 
společně s rodinnou firmou EXCELLENT PLZEŇ 
snaží prosazovat myšlenku Fair Trade jak mezi 
českou veřejností, tak ve firmách. 

Působí také jako lektorka a konzultantka.

	Lenka	Černá,	M.	A.	–	fyzická	osoba
@		fairtrade@explzen.cz	
m		Mobil:	+420	602	190 960
Zelený	pruh	1560/99,	140	02	Praha	4
e  www.e-fairtrade.cz
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Občanské sdružení M.O.S.T.  

Cíle a poslání
„Naší snahou je stavět můstky, mosty mezi kultu-
rami, ale hlavně mezi lidmi. “

Občanské sdružení M.O.S.T. vzniklo oficiálně 
v roce 2004 v Ostravě původně díky vzrůstajícímu 
zájmu veřejnosti o podporu Tibetu. Činnost sdru-
žení se zaměřuje na pomoc Tibetu a tibetským 
uprchlíkům v Indii, na pomoc malým buddhistic-
kým mnichům a mniškám v indických Himalájích. 
Celoroční kulturně vzdělávací akce pro českou 
veřejnost pak vrcholí vždy v  březnu Festivalem 
pro Tibet. Sídlo sdružení se nachází v  Ostravě 
a  pobočka v  Olomouci. V  těchto dvou městech 
máme své zaměstnance. Dobrovolníci jsou mimo 
jiné v Praze, Opavě, Pardubicích a Brně. Od roku 
2009 je občanské sdružení M.O.S.T. podporováno 
Ministerstvem zahraničních věcí ČR v rámci pro-
jektů  zahraniční rozvojové spolupráce.

Od roku 2006 byla v rámci projektů občanského 
sdružení M.O.S.T. předána částka 2.000.000Kč.

Hlavní projekty a aktivity
V ČR :
• Festival pro Tibet, ČR
• Od roku 2002 pořádáme každoročně v  břez-

nu Festival pro Tibet, který se koná po celé 
ČR (Praha, Ostrava, Olomouc, Pardubice ad.). 
Informujeme veřejnost o životě lidí v  Tibetu 
a  indických Himalájích, o porušování lidských 
práv a projektech sdružení v  rámci zahraniční 
rozvojové spolupráce. Pořádáme přednášky, 
výstavy, koncerty, autorská čtení či promítá-
ní filmů. Hosty festivalu byli např.: Tibeťané, 
buddhističtí mniši, herečka K. Fialová, režisér 
V. Poltikovič, K. Jacques či primátor P. Bém. 

• Sypání pískové mandaly, ČR 2006 – Šest bud-
dhistických mnichů z  kláštera Tikse (Ladak) 
vytvářelo pískovou mandalu v Praze a Ostravě. 
Byli pozváni ve spolupráci s o.s. Lungta. Na pod-
poru klášterních škol bylo předáno 46.000 Kč.

• Sypání pískové mandaly,ČR, 2009 – Osm ti-
betských buddhistických mnichů  z exilového 
kláštera Lhodak Gaden Dhongyling v Indii sy-
palo pískovou mandalu v Ostravě. Na výstavbu 
klášterní školy si odvezli 70.000Kč.

• Dobročinná internetová aukce „Tibetské umě-
ní dětem“ – podpora tibetských dětí v exilové 
vesnici v Indii prodejem jejich olejomaleb. 

• Další: Alternativní Olympiáda – 2008, Cyklojízda 
za lidská práva – 2008, Nejde jen o Tibet – 2008, 
Kniha pro Tibet – 2008, petiční činnost – Petice 
za nastolení mírového řešení v Tibetu 2008

V Indii v Himalájích:
• „Kmotrovství na dálku“, indické Himaláje. Od 

roku 2007 patří tento projekt k těm největším 
a dnes zahrnuje více než 200 kmotřenců. Počet 
podporovaných dětí a starých lidí stále vzrůstá. 
Finanční podpora od kmotrů putuje do bud-
dhistických klášterů Tikse a Diskit v Ladaku, do 
kláštera Ki v údolí Spiti a do ženského klášte-
ra u Dehrádúnu. Dále pak do tibetské dětské 
exilové vesničky Tibetan Homes Foundation 
v  Mussoorie u Dehrádúnu a do tibetských 
exilových vesniček v  Ladaku. Vybrané peníze 
slouží k nákupu jídla, ošacení, léků, k zajištění 
vzdělání a ubytování.

• Stavba ženské klášterní školy – linie Sakya. 
Místo: město Kaza, údolí Spiti, indické Himaláje, 
stát Himáčalpradéš. Na tomto velkém projektu 
spolupracujeme od roku 2006 s nadací Sapan 
Foundation. Škola se stane důležitým kultur-
ně sociálním centrem pro celé údolí. Součástí 
komplexu bude: škola, malá klinika, knihovna 
a muzeum. 

• Spolupracujeme např. s: Amnesty International 
ČR, os. Lungta, o.s. Potala, UP Olomouc, Hnutí 
Brontosaurus, Students For a Free Tibet, 
Tibetan Homes Foundation, FairTrade ad.

Zázemí
• Od roku 2004 do roku 2008 pouze dobrovolná 

báze, v roce 2009 práce 2 zaměstnanců na po-
loviční úvazek.

Tilschové	5,	Ostrava-	Mariánské	Hory,	709	00
@ info@protibet.org
t  +420	744	899	242			f  +420	251 108	222
e  www.ProTibet.org

 Ing.	Jana	Neboráková	(koordinátorka	projektů),	e-mail:	
jana@protibet.org,	mobil:	744	899	242

 Ing.	Petr	Ďásek	(předseda	sdružení),	e-mail	:	petr@protibet.org,	
mobil:	603	730	272
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Nadační fond Microfinance

Cíle a poslání
Nadační fond Microfinance byl založen, aby co 
nejefektivněji podporoval myšlenku pomoci 
chudým regionům naší planety prostřednictvím 
mikrofinancí. Ve spolupráci s dalšími organiza-
cemi hodlá přispívat k tvorbě, ochraně a rozvo-
ji drobného podnikání, ochraně lidských práv 
a sociálních hodnot, ochraně životního prostředí 
a  kulturních památek. Společně s právnickými 
a fyzickými osobami fond si klade za cíl sledovat 
obecně prospěšné aktivity zejména se zaměře-
ním na podporu projektů a činností rozvojového 
a sociálního charakteru.

Hlavní projekty a aktivity
Nadační fond Microfinance má za cíl pomoci nej-
chudším obyvatelům rozvojových regionů v je-
jich cestě za nezávislostí a vymaněním z rukou 
chudoby. Zabývá se:
• shromažďováním prostředků k zajištění hmot-

né i nehmotné pomoci a asistenci při vzdělává-
ní, osvětě a organizaci lidem se zájmem o mi-
krofinance

• osvětou v  oblasti mikrofinancí, zpřístupněním 
tohoto oboru veřejnosti

• podporou iniciativ a aktivit přispívajících k vy-
tváření, ochraně a rozvoji drobného podnikaní 
v rozvojových zemích

Zázemí
• 1,5 placených zaměstnanců, spolupráce s  cca 

10 experty a dobrovolníky

Hvězdova	33,	140	21	Praha	4
@ nadacnifond@microfinance.cz	
t  +420	221 458	123
f  +420	221 458	160
e  www.microfinance.cz
Linda	Hanyková,	Miroslav	Zamecnik,	e-mail:	nadacnifond@

microfinance.cz,	tel.:	+420	221 458	123

Neslyšící bez naděje, o. s.   

Cíle a poslání
Naše sdružení Neslyšící bez naděje, o.s. vzniklo již 
v  roce 2007 jako nevládní organizace, jež se za-
měřuje na oblast sluchově postižených či spíše 
neslyšících v rozvojových zemích, a snaží se zlep-
šit sociální a zdravotní podmínky a podpořit prá-
va neslyšících a jejich kulturu.

Hlavní projekty a aktivity
• pomoc neslyšícím dětem cizinců žijících v ČR, 

prozatím jen oblast Praha
• spolupráce s institucí pro sluchově postižené
• kurz znakového jazyka pro rodiče cizinců žijí-

cích v Praze
• kurz znakového jazyka pro koordinaci včetně 

členských i pozorovatelů FORS /plán pro 2010
• kurz češtiny pro neslyšící cizince žijící v Praze /

plán pro rok 2010
• pořádání Mezinárodního dne neslyšících, vždy 

poslední den září
• pořádání Fóra neslyšících / Plán pro rok 2010
• osvětová přednáška
• Šetren v  Balkánských zemích včetně sdružení 

a institucí neslyšících
• řešení legislativy

• průvodce neslyšících v Balkánských zemích

• publikace
• veřejná sbírka, která bude trvat do roku 2011, 

nazvaná Potřebná sluchadla a audiologické 
centrum v Zemuni a v Srbsku

Zázemí
• V organizaci pracují tři zaměstnanci a dva dob-

rovolníci. Příjmy jsou 13 250,-Kč za leden – ří-
jen 2009

Karlínské	náměstí	12,	186	03	Praha	8
@ neslysicibeznadeje@gmail.com	
e  http://neslysicibeznadeje.ruce.cz	–	prozatím	mimo	provozz

	Roman	Lupoměský,	email:	romanlupomzavinacpost.cz,	mobil:		
776 106 780	(jen	SMS),	tel.:		Fax:	271 962 179
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Organizace pro pomoc uprchlíkům, o. s.  
  

Cíle a poslání
Cílem OPU je pomáhat cizincům, a to především 
uprchlíkům, kteří požádali o mezinárodní ochra-
nu z  důvodu politického, etnického, nábožen-
ského, sociálního nebo rasového pronásledování 
nebo příslušnosti k určité sociální skupině, a těm 
uprchlíkům, kterým byla na území ČR nebo jiné-
ho státu poskytnuta mezinárodní nebo dočasná 
ochrana.

Hlavní projekty a aktivity
• Sociální pomoc – OPU poskytuje sociální po-
radenství a sociální práci v oblastech, které se 
vztahují k situaci uprchlíků a ostatních cizinců na 
území České republiky.

• Právní pomoc – krátkodobá pomoc zahrnuje 
jednorázové právní porady, zejména informace 
týkající se azylového a cizineckého práva, prů-
běhu řízení o mezinárodní ochraně, zodpovídání 
individuálních dotazů, příp. sepsání různorodých 
typů podání. Dlouhodobé poradenství je prová-
děno v  tzv. silných případech a zahrnuje kom-
plexní péči včetně právního zastupování. Právní 
poradenství je poskytováno zásadně bezplatně, 
a to všem cizincům v nouzi. 

• Dům na půl cesty – od roku 2008 provozujeme 
sociální službu Dům na půl cesty. Hlavním cílem 
sociální služby domu na půl cesty je zajištění uby-
tování a poskytnutí pomoci a podpory při osvojo-
vání si dovedností vést samostatný život. 

• Pomoc OPU v zahraničí – v  roce 2008 navá-
zala OPU na dosavadní dvouletou práci v  Gruzii 
a  v  rámci Programu transformační spolupráce 
MZV realizovala od března do prosince 2008 
projekt Kurzy anglického jazyka a práce na PC 
pro pracovníky nevládních organizací v  Gruzii 
(zahájení činnosti Česko – gruzínského vzděláva-
cího centra v Gori a zřízení pilotního fondu zdra-
votnické pomoci pro běžence). V rámci projektu 
bylo v  březnu 2008 otevřeno Česko – gruzínské 
vzdělávací centrum v  Gori (ul. Stalinova 30), 
v němž běžely od dubna do prosince 2008 kurzy 
anglického jazyka a kurzy práce na PC pro pracov-
níky nevládních organizací (s dotací 150 hodin). 
Oba kurzy navštěvovalo 15 pracovníků místních 
nevládních organizací, lektoři kurzů byli vybrá-
ni z  řad místních obyvatel. V  rámci Programu 

rekonstrukční a rozvojové pomoci Gruzii ZRS MZV 
ČR získala OPU v roce 2008 dotaci ve výši 61.000,- 
Kč, určenou na zpracování Analýzy činnosti Česko 
– gruzínského vzdělávacího centra v Gori a Tbilisi 
a strategii dalšího fungování a rozšiřování pora-
denských služeb. OPU pokračuje v  rozvojových 
aktivitách v Gruzii také v roce 2009.

Zázemí
V  OPU současné době pracuje 25 zaměstnanců 
ve čtyřech kancelářích v  ČR (Praha, Brno, Plzeň 
a České Budějovice). V Gruzii se podílí na realizaci 
projektů OPU celkem 4 místní pracovníci, a to ve 
městech Tbilisi, Gori, Tserovani a Koda. Obrat OPU 
v  rámci projektů zahraniční pomoci byl v  roce 
2008 ve výši cca 1,5 mil. Kč. Celkový obrat OPU 
v roce 2008 byl ve výši 14,8 mil. Kč. 

Kovářská	4,	Praha	9,	190	00
@ opu@opu.cz	
t  +420	284	683	545
f  +420	233	37	1	258
e  www.opu.cz

	Martin	Rozumek,	e-mail:	martin.rozumek@opu.cz,	mobil:	
+420	731	170	885,	tel.:	+420	284	683	545
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pro-Contact, o. s.   

Cíle a poslání
Podpora a zakládání rozvojových projektů, pod-
pora školství v rozvojových zemích a boj proti 
analfabetismu, ekonomická efektivita, dlouhodo-
bá soběstačnost a udržitelnost podporovaných 
projektů, podpora podnikání v rozvojových ze-
mích, aktivní zapojení obyvatel rozvojových zemí 
do projektů, zvyšování jejich kvalifikace, podpora 
a zprostředkování vzájemné obchodní výměny 
s rozvojovými zeměmi na principech fair trade.

Hlavní projekty a aktivity
Aktivity občanského sdružení pro-Contact, o. s. se 
zaměřují na oblast školství a jeho hlavní činnos-
tí je Projekt adopce afrických dětí na dálku v zá-
padoafrickém státě Guinea. Kromě školní do-
cházky a nákupu nezbytných školních pomůcek 
umožňuje podpora ze strany adoptivních rodičů 
z  České republiky dětem i lékařské ošetření jak 
v případě běžných onemocnění, jako jsou střevní 
choroby a malárie, tak v případě vážnějších lékař-
ských zákroků včetně operací. 

Zázemí
• 2 zaměstnanci, 5 členů a 5 dobrovolníků

Jugoslávská	11,	120	00	Praha	2
@ adopce@pro-contact.cz,	info@pro-contact.cz	
t  +420	604 416	157
e  www.pro-contact.cz

	Rut	Schreiberová,	e-mail:	rut.schreiberova@pro-contact.cz,	
mobil:	+420	604 416 157

	Štěpánka	Laňová,	e-mail:	stepanka.lanova@pro-contact.cz

SIRIRI, o. p. s.    
    

Cíle a poslání
Rozvojová pomoc chudým zemím ležícím mimo 
zájmy ostatních organizací i oficiální pomoci, kte-
ré se však bez pomoci „zvenčí“ neobejdou (tzv. 
„donor orphans“). Osvěta a výchova k „rozvojové-
mu přemýšlení“ a vědomí spoluzodpovědnosti za 
situaci v Africe. 

Hlavní projekty a aktivity
Projekty udržitelného rozvoje organizované 
ve Středoafrické republice (SAR) ve spoluprá-
ci se spolehlivou partnerskou organizací na mís-
tě. Cílem projektů je výsledná nezávislost obyva-
tel SAR na pomoci zvenčí – „pomáhat postavit se 
na vlastní nohy“. Hlavní témata rozvojové pomoci 
jsou pro SIRIRI zdravotnictví a vzdělávání.
• projekt denního stacionáře pro sirotky 

v Bozoum (SAR)
• projekt „Studna pro děti ulice“ (SAR)
• benefiční obchod s  oblečením – Tričkem pro 

Afriku (ČR)
• veřejná humanitární sbírka Brýle pro Afriku 

(ČR/SAR)

Osvětové a kulturní akce v  České republice s cí-
lem přiblížit veřejnosti africkou kulturu, situaci 
v Africe, význam i možnosti pomoci tomuto regi-
onu. V roce 2008 to byly:
• společenský večer Afrika na Dobříši
• přednášky MUDr. Marcela Drlíka, jednoho ze 

zakladatelů, o jeho práci lékaře-dobrovolníka 
v SAR

• osvětové akce na školách (workshopy, před-
nášky, spolupráce se ZŠ Kladská)

V  uplynulém roce absolvovala dobrovolnice 
SIRIRI ve Středoafrické republice roční misi.

Zázemí
• žádní placení zaměstnanci, do činnosti zapoje-

no cca 40 osob
• v roce 2008 příjmy 830 000 Kč, výdaje 487 000 Kč

Mošnova	45,	150	00	Praha	5
@ siriri@siriri.org
t   +420	720	477	271				f  +420	257	530	370
e  www.siriri.org

Jan	Böhm,	e-mail:	jan.bohm@siriri.org,	mobil:	+420	720	574	443
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ŽIVOT 90, o. s.    

Cíle a poslání
Převažujícími činnostmi, na které se ŽIVOT 90 za-
měřuje, je poskytování sociálních a zdravotně-
sociálních služeb seniorům, např. Odlehčovací 
pobytové a rehabilitační centrum, Tísňová péče 
AREÍON, Telefonická krizová pomoc Senior telefon, 
Pečovatelská služba, domácí ošetřovatelská péče, 
sociální a odborné poradenství, aktivizační a vzdě-
lávací služby aj. V  oblasti rozvojové spolupráce re-
alizujeme od r. 2006 spolu s  HelpAge International 
a Slovene Philantrophy projekt na podporu seniorů 
v  Africe „Taking action on and listening to the for-
gotten poor in European development policy“ a od 
roku 2008 projekt „Decent work for all“. V současné 
době byl schválen nový rozvojový projekt „Linking 
Real Lives“, který budeme realizovat spolu s HelpAge 
International UK, s  CORDAID Nizozemí a Slovene 
Philanthropy ze Slovinska v období 2010 – 2012.

Hlavní projekty a aktivity
• sociální a odborné poradenství pro seniory 

a jejich blízké
• nepřetržitá telefonická krizová pomoc pro seni-

ory a jejich blízké – senior telefon
• odlehčovací pobytové a rehabilitační centrum 

pro seniory
• denní stacionář pro seniory
• pečovatelská služba pro seniory
• tísňová péče Areíon pro seniory a zdravotně 

postižené
• poradna a půjčovna kompenzačních pomůcek 

pro seniory a zdravotně postižené
• komunitní centrum denních služeb pro seniory
• mens sana seniorum – trénink paměti
• domácí zdravotní péče – home care
• internet pro seniory
• akce na podporu zapomenutých chudých v ev-

ropské rozvojové politice

Zázemí
• 59 zaměstnanců, 10.122 členů a 125 dobrovolníků
• roční obrat v roce 2009 cca 35,5 milionů Kč

Karolíny	Světlé	18,	110	00	Praha	1	@ sekretariat@zivot90.cz	
t  +420	222	333	555			f  +420	222 333	999			e  www.zivot90.cz

JUDr.	Oldřich	Staněk,	e-mail:	oldrich.stanek@zivot90.cz,		
mobil:	+420	603 460	321,	tel.:	+420	222 333	532
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