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Výroční zpráva 2004
Dobr˘ den,
dostáváte do rukou v˘roãní zprávu FoRS – âeského fóra pro rozvojovou
spolupráci. Platforma, kterou postupnû budujeme a posilujeme, je zatím
mladá, ale jiÏ má své nezastupitelné místo v problematice rozvojové
spolupráce âR.
Minul˘ rok byl v podstatû druh˘m plnohodnotn˘m rokem existence FoRS.
Myslím, Ïe se nám leccos podaﬁilo, byÈ problematika, kterou se zab˘váme,
jako jednotlivé organizace i jako ãlenové FoRS, není prostorem, kde se
dosahuje ideálních a koneãn˘ch ﬁe‰ení, spí‰e místem k dlouhodobému
smûﬁování a snaze o postupná zlep‰ení.
Nacházíme se v období postupné transformace zahraniãní rozvojové spolupráce (ZRS), transformace velmi
komplikované, nepﬁíli‰ rychlé, ale smûﬁující dobr˘m smûrem. Souãasn˘ stav je v‰ak neuspokojiv˘. O rÛzn˘ch
zmûnách v systému ZRS se doãtete na dal‰ích stránkách, pﬁesto mi dovolte shrnout základní cíle FoRS na tomto
poli:Transparentnost systému rozhodování, rozdûlování a kontroly ZRS âR a to bez v˘jimek, posuzování projektÛ
z pozice rozvojového pﬁínosu partnersk˘m zemím, komunitám, lidem a nikoli proexportní podpory ãesk˘ch
podnikÛ, smûﬁování co nejvût‰ího dílu pomoci do nejchud‰ích zemí svûta (least developed countries), navy‰ování
rozpoãtu na ZRS a zv˘‰ení podílu nevládních organizacích na realizaci rozvojov˘ch projektÛ âR.
Pro dosaÏení tûchto cílÛ vyvíjí FoRS celou ﬁadu krátkodob˘ch i dlouhodob˘ch aktivit. Pracuje napﬁíklad na posílení
informovanosti a tím i pozice rozvojové problematiky ve vûdomí na‰í spoleãnosti, budování kapacit nevládních
organizací zab˘vajících se ZRS ãi zlep‰ení znalostí o základních dokumentech, o které se opírá celosvûtová snaha
podpory rozvoje chud˘ch zemí jako jsou Rozvojové cíle tisíciletí OSN, metodika OECD ãi dokumenty a doporuãení EU.
Jsem rád, Ïe ãlenské organizace FoRS se postupnû stále více zapojují do pracovních skupin i dal‰ích aktivit na
pÛdû FoRS, Ïe vznikají první skupinové projekty, Ïe se o ãinnost FoRS zajímá ﬁada dal‰ích organizací, prozatím
v roli pozorovatelÛ. Chtûl bych v‰em, kteﬁí se na zlep‰ení ãinnosti FoRS v roce 2004 podíleli, podûkovat a zároveÀ
popﬁát FoRS, ale pﬁedev‰ím rozvojové spolupráci âR dobr˘ rok 2005.
·imon Pánek
Pﬁedseda Správní rady FoRS
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Dosažené výsledky a další směřování FoRS
Oficiální rozvojová spolupráce (ODA – Official Development Assistance) je z pﬁeváÏné ãásti realizována nestátními
organizacemi a subjekty, které se tak stávají partnery vládního programu ODA. Zástupci nestátního sektoru se
zúãastÀují kulat˘ch stolÛ, setkání odborníkÛ, jsou ãleny poradních orgánÛ, poﬁádají konference, workshopy, semináﬁe,
veﬁejné debaty, pﬁipravují a prosazují odborné posudky, oponentury, návrhy, poskytují konzultace (zpûtná vazba od
více partnerÛ je vÏdy velmi dÛleÏitá).
Na podobu ODA mohou pÛsobit také nepﬁímo
prostﬁednictvím médií, lobbingu apod. Nevládní neziskové
organizace (NNO) se podílejí na domácích rozvojov˘ch
aktivitách prostﬁednictvím projektÛ
rozvojové v˘chovy a budování kapacit (s ‰irok˘m spektrem cílov˘ch skupin), realizují vlastní rozvojové projekty
v partnersk˘ch zemích (zamûﬁené zejména na obãanskou
spoleãnost), úãastní se soutûÏí o veﬁejné zakázky v oblasti
rozvojové pomoci a spolupráce, spolupracují pﬁi
programování a evaluaci, pﬁipravují fundraisingové
kampanû (zvlá‰tû pﬁi humanitárních krizích) a dal‰í
aktivity, které vyÏadují zapojení obãanské spoleãnosti.
Klíãov˘mi úspûchy pro âeské fórum pro rozvojovou
spolupráci (FoRS) za dobu jeho existence
s pﬁihlédnutím k roku 2004 jsou:

 Status institucionálního partnera ãeské státní správy, zejména pak Ministerstva zahraniãí âR a Rozvojového
stﬁediska ÚMV
 âlenství a aktivní participace v CONCORD – Evropská konfederace NNO pro humanitární asistenci a rozvoj
 Uspoﬁádání a organizace mezinárodní konference „Roz‰íﬁená Evropa – posílená odpovûdnost“
 Spoluprosazení dotaãního programu MZV pro rozvojové NNO od roku 2004 (s vût‰ím rozpoãtem od roku 2005)
 Prosazení speciální poloÏky rozpoãtu MZV pro trilaterální projekty
 Projekty veﬁejné osvûty a vzdûlávací aktivity
 Úãast v rozvojov˘ch a humanitárních projektech
 Ustavení pracovních skupin pro 8 programov˘ch zemí a dal‰ích 3 pro osvûtu, vzdûlávání a práci s dobrovolníky
 Koordinace projektÛ ãlenÛ FoRS (mj. v rámci dotaãního programu MZV a osvûtové kampanû, sdílení pﬁehledu
akcí apod.)
 Vzájemné konzultace k rozvojov˘m projektÛm a problematice rozvojové spolupráce obecnû

Spolupráce FoRS s institucionálními
partnery a aktivity FoRS v ČR
FoRS je jako institucionální partner pﬁiz˘ván k jednáním o budoucnosti a nastavení ãeské oficiální rozvojové
spolupráce ODA, zejména její bilaterální ãásti. SnaÏí se vyuÏívat dlouholeté zku‰enosti sv˘ch ãlenÛ z projektÛ
v rozvojov˘ch a transformujících se zemích a prosazovat pohled na vûc ze strany NNO i zahraniãních partnerÛ,
coÏ se zatím daﬁí se stﬁídav˘mi úspûchy.
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Usnesení vlády âR ã. 302 ze dne 31.3.2004 stanovilo
8 dlouhodobû prioritních zemí, jimiÏ jsou Srbsko
a âerná Hora, Bosna a Hercegovina, Moldávie,
Mongolsko,Vietnam, Jemen, Zambie a Angola, a 2
stﬁednûdobé – Irák a Afghánistán. Zástupci FoRS sice
pﬁedali MZV svá stanoviska k nastavení priorit, ale
vlastní v˘bûr zemí nebyl s FoRS dostateãnû konzultován a vût‰ina NNO s ním nesouhlasí, ale akceptuje
usnesení ã. 302 jako doãasnû pﬁijatelné ﬁe‰ení. Proto
se zástupci FoRS úãastní diskusí – tzv. kulat˘ch stolÛ
– k pﬁípravû CSP (Country Strategy Papers) –
programov˘ch strategií âR v dan˘ch zemích.Vítáme
i pﬁíslib MZV, Ïe strategické priority budou na základû
konkrétních zku‰eností prÛbûÏnû pﬁehodnocovány
a v pﬁípadû potﬁeby aktualizovány.
Bûhem roku 2004 FoRS velmi úzce spolupracoval s MZV na pﬁípravû konference „Roz‰íﬁená Evropa – posílená
odpovûdnost“ (viz následující samostatná kapitola).V souvislosti s tím a vnitﬁní konsolidací Odboru
rozvojové spolupráce a humanitární pomoci (ORS) se také prohloubila spolupráce jak s MZV tak s Rozvojov˘m
stﬁediskem ÚMV (RS). Bûhem roku 2004 do‰lo k nûkolika konzultaãním schÛzkám s námûstkem ministra
zahraniãí pro dvoustranné vztahy p. Petrem Koláﬁem, s ﬁeditelkou ORS pí. Hanou ·evãíkovou, ﬁeditelem RS p.
Petrem Halaxou atd. Hlavními tématy schÛzek byly a) moÏnost zﬁízení rozvojové agentury, v níÏ by byla
soustﬁedûna ãeská ODA, b) nastavení teritoriálních a sektorov˘ch priorit a zapojení NNO do rozvojov˘ch
programÛ a strategií, c) zv˘‰ení financí na dotaãní programy MZV pro rozvojové NNO, d) moÏnosti státního
spolufinancování trilaterálních projektÛ a projektÛ rozvojov˘ch NNO podporovan˘ch Evropskou komisí atd.
FoRS v roce 2004 téÏ vydával stanoviska k oficiálním dokumentÛm vlády âR. Nejv˘znamnûj‰ím bylo stanovisko
ke „Strategii udrÏitelného rozvoje âR“. Dále byly pﬁipomínkovány dokumenty MZV (v rámci vnitﬁního
pﬁipomínkování neveﬁejné).

Další klíčové aktivity FoRS v roce 2004:
 FoRS se spolupodílel na dotváﬁení a nastavení dotaãních programÛ MZV pro rozvojové NNO. Jak FoRS
samotn˘, tak ãlenské organizace participovaly na programech v oblastech „Kapacity“, „Osvûta“, „Vzdûlávání“
a „Partnerství“. JelikoÏ FoRS obdrÏel dotaci v programu „Kapacity“, mohl v roce 2004 i po provozní stránce
dobﬁe fungovat.
 FoRS se spolupodílel na prosazení a formulaci trilaterálních projektÛ ve spoleãném programu MZV
a Kanadské agentury pro mezinárodní rozvoj CIDA.V˘zva k podání projektÛ byla zveﬁejnûna na konci roku
2004 a termín odevzdání návrhÛ byl stanoven na 28.2.2005.
 FoRS navázal kontakty a zaãal spolupracovat s dal‰ími subjekty v âR, napﬁ. Zelen˘m kruhem, platformou
GONG atd.
 Na Valné hromadû FoRS 17.6.2004 byly potvrzeny
zmûny uskuteãnûné v roce 2003. Pﬁedsedou
Správní rady zÛstal ·imon Pánek, místopﬁedsedy
Daniel Svoboda a Kvûta Princová, pﬁedsedkyní
Dozorãí rady Vladislava ·plíchalová a ﬁeditelem
Sekretariátu Jan Ple‰inger. Na Valné hromadû byly
mj. schváleny zmûny ve stanovách. Pozorovateli ve
FoRS se staly organizace Humanitas Afrika,VARA
a Universita Palackého Olomouc (UPOL).
 V prÛbûhu roku 2004 se pravidelnû v pﬁibliÏnû
dvoumûsíãních intervalech scházela Správní rada
FoRS s úãastí zamûstnancÛ Sekretariátu a Dozorãí
rady FoRS. Zápisy ze schÛzí byly distribuovány
v‰em ãlensk˘m organizacím i zástupci programu
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ODACE Kanadské agentury pro mezinárodní rozvoj CIDA.V mezidobí slouÏila jako hlavní komunikaãní nástroj
spoleãná po‰tovní adresa czech.fors@fors.cz, která je otevﬁena v‰em ãlenÛm Správní rady,
Dozorãí rady a Sekretariátu.
 âlenové FoRS pouÏívali nadále vnitﬁní e-mailovou konferenci fors@pandora.cz. Pro v‰echny zájemce
o rozvojovou spolupráci byla nadále otevﬁena veﬁejná e-mailová konference platforma@pandora.cz.
 Webová stránka FoRS www.fors.cz byla up-gradována, její design zmûnûn, stala se uÏivatelsky pﬁíjemnûj‰í
a byly do ní prÛbûÏnû doplÀovány nové informace a odkazy.Webmasterem nadále zÛstává Tomá‰ Svoboda.
 V rámci programu ODACE Kanadské agentury pro mezinárodní
rozvoj a dotaãního programu MZV byly Správní radou navrÏeny
a Valnou hromadou FoRS schváleny zásady „Travel Fund“, jenÏ
je v závislosti na finanãních moÏnostech k dispozici ãlenÛm
FoRS pﬁi budování jejich kapacit, mezinárodní v˘mûnû
zku‰eností a mapování priorit zahraniãní rozvojové spolupráce.

V roce 2004 FoRS vydal dvě publikace
o své činnosti :
 V˘roãní zpráva FoRS za rok 2003 byla pﬁipravena v dubnu
2004 a následnû schválena ãlenskou základnou.
 Pﬁed konferencí „Roz‰íﬁená Evropa – posílená odpovûdnost“
vy‰la v ãeské a anglické verzi broÏura „FoRS – âeské fórum
po rozvojovou spolupráci“, která informuje o ãlensk˘ch
organizacích FoRS jejich vlastními slovy a podává struãn˘
pﬁehled o smyslu ãinnosti FoRS.
 Na tvorbû obou publikací se podílela zejména ad hoc ustavená
Redakãní rada ve sloÏení Dana Feminová, Daniel Svoboda, Jan
Ple‰inger ve spolupráci s Tomá‰em Svobodou a spoleãností
Tradoimage.

V roce 2004 FoRS spoluorganizoval nebo se účastnil následujících
osvětových a vzdělávacích akcí v ČR:
 Nejvût‰í akcí byla konference „Roz‰íﬁená Evropa – posílená odpovûdnost“, jíÏ je vûnována následující
samostatná kapitola.
 Na jaﬁe 2004 probûhla v zemích vstupujících do EU tzv. „Road Show“, pﬁi níÏ úﬁedníci EK seznamovali vládní
úﬁedníky, NNO a firmy s implikacemi vstupu do EU z hlediska rozvojové spolupráce. Jednou ze zastávek
„Road Show“ byla i Praha.
 3.3.2004 organizovala spoleãnost âlovûk v tísni ve spolupráci s Rozvojov˘m stﬁediskem ‰kolení „Rozvojová
politika EU a implikace pro âR“ za úãasti zástupcÛ ãlensk˘ch organizací FoRS.
 28. – 29.4.2004 se v Praze uskuteãnil workshop „Project Cycle Management and Call for Proposals”
poﬁádan˘ FoRS v rámci projektu Trialog (pﬁi spoluúãasti Evropské komise).
 4. – 6.5.2004 organizovala ADRA semináﬁ „Project Cycle Management“ pro evropské poboãky ADRY, otevﬁen˘
i pro ãleny FoRS.
 V rámci Letní ‰koly rozvojové spolupráce poﬁádané kaÏdoroãnû Univerzitou Palackého v Olomouci mûli
zástupci FoRS nûkolik pﬁedná‰ek a workshopÛ, a to jak v její ãeské ãásti urãené studentÛm, tak v mezinárodní
ãásti vûnované vládním úﬁedníkÛm ze zemí Visegradu. Na podzim 2004 byl na V·E v Praze zahájen cyklus
jednosemestrálních kursÛ „Management rozvojov˘ch projektÛ“, lektorovan˘ zástupcem DWW resp. FoRS.
 5.11.2004 uspoﬁádalo Ministerstvo zahraniãních vûcí âR semináﬁ „Finanãní programy v oblasti rozvojové
spolupráce“ pro NNO, na nûmÏ se FoRS podílel obsahovû a zároveÀ auditorium tvoﬁili pﬁedev‰ím zástupci FoRS.
 15.-16.11.2004 byl uspoﬁádán ‰kolící semináﬁ pro ãleny a pozorovatele FoRS „Management projektÛ ãeské
rozvojové spolupráce“ ve spolupráci FoRS, DWW a RS s hojn˘m zastoupením pracovníkÛ ãlensk˘ch
organizací FoRS.
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Konference „Rozšířená Evropa
– posílená odpovědnost“
NejdÛleÏitûj‰í a organizaãnû nejnároãnûj‰í událostí pro FoRS bylo uspoﬁádání konference „Roz‰íﬁená Evropa –
posílená odpovûdnost“ ve dnech 23. aÏ 24. záﬁí 2004 v Praze v prostorách MZV âR v budovû âernínského
paláce.Ve spolupráci FoRS, MZV a CONCORD
se konferenci podaﬁilo úspû‰nû zorganizovat.
Konference mûla pﬁedev‰ím za úkol pﬁitáhnout
pozornost „decision-makers“ a realizátorÛ
rozvojov˘ch projektÛ v nov˘ch ãlensk˘ch zemích
EU k problematice rozvojové spolupráce,
seznámit je s evropskou rozvojovou politikou
prostﬁednictvím pﬁímé konfrontace
s v˘znamn˘mi decision-makery ze „star˘ch“
ãlensk˘ch zemích EU a zv˘‰it
povûdomí o rozvojové problematice
v âeské republice.
Konference se zúãastnilo 209 úãastníkÛ z 22
zemí. Mezi nejv˘znamnûj‰í hosty patﬁili b˘val˘
prezident âR Václav Havel, ministr zahraniãních vûcí âR Cyril Svoboda, evropsk˘ komisaﬁ pro humanitární pomoc
a rozvoj Poul Nielson, nizozemská ministrynû pro rozvojovou spolupráci Agnes van Ardenne, irsk˘ státní ministr pro
rozvojovou spolupráci Tom Kitt a lucembursk˘ ministr pro rozvojovou spolupráci Jean-Louis Schiltz,
z nevládního sektoru pak prezident CONCORDu Frans Polman, pﬁedseda organizace Rural Reconstruction Nepal
Arjun Karki, prezident etiopské Christian Relief and Development Association Kebede Asrat ãi Mirjam van Reisen
z Europe External Policy Advisors (EEPA), evropského think-tanku pro rozvojovou politiku.
Díky konferenci se úãastníci mohli seznámit s problematikou rozvojové spolupráce a názory na její budoucnost
z pohledu Evropské komise, zku‰en˘ch ãlensk˘ch státÛ EU, nov˘ch ãlensk˘ch státÛ EU i z pohledu rozvojov˘ch
zemí. Rozdílná hlediska pﬁinesla i konfrontace pﬁedstavitelÛ vlád, parlamentÛ a nevládního sektoru.
Konference poskytla pﬁíleÏitost pro mediální prezentaci FoRS. Ohlasy úãastníkÛ i médií byly pozitivní. Souhrn
mediálních reakcí je k dispozici ve speciální sekci webové stránky FoRS www.fors.cz/konference. Z konference
byl vysílán pﬁím˘ vstup v programu âeské televize a následovaly ãlánky a rozhovory v tisku a na internetu.

Program ASA / GLEN
Rok 2004 byl první rok realizace spoleãného projektu evropské spolupráce na poli zvy‰ování povûdomí
o rozvojov˘ch problémech a budování kompetencí mlad˘ch lidí pro jejich pÛsobení v rozvojové spolupráci – GLEN
– Global Education Network of Young Europeans.
GLEN je postaven na principech programu ASA nûmecké organizace InWent gGmbH.V roce 2003 ASA
Programm oslovil národní platformy rozvojov˘ch NNO ve Stﬁední a V˘chodní Evropû s nabídkou spolupráce.
Správní rada FoRS povûﬁila zaji‰tûním koordinace vysílání ãesk˘ch úãastníkÛ a v‰ech navazujících aktivit
za âeskou republiku organizaci INEX – SdruÏení dobrovoln˘ch aktivit, jednoho ze zakládajících ãlenÛ FoRS.
GLEN podporuje budování kapacit mlad˘ch lidí z Nûmecka a nov˘ch ãlensk˘ch státÛ EU prostﬁednictvím
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spoleãné dobrovolnické práce a studia s partnery
v zemích globálního Jihu. Souãasnû pﬁispívá
k poznávání mlad˘ch lidí z nov˘ch ãlensk˘ch státÛ EU
navzájem. Dvojice (tandemy) sloÏené po jednom
úãastníkovi z Nûmecka a z jedné z partnersk˘ch
zemí pﬁipraví a zrealizují spoleãn˘ projekt rozvojové
spolupráce, a to bûhem dobrovolnick˘ch a studijních
pobytÛ v délce tﬁí aÏ ãtyﬁ mûsícÛ v Africe a Asii.
Nedílnou souãástí projektu jsou pﬁípravné semináﬁe
pﬁed odjezdem na rozvojov˘ projekt a zejména
následné aktivity rozvojového vzdûlávání, na kter˘ch se
aktivnû podílejí úãastníci po návratu ve sv˘ch zemích.
Zapojen˘mi organizacemi v GLEN jsou ASA Programm (SRN), INEX–SDA (âR), Polish Humanitarian Organisation
(Polsko),Tabita (Slovensko), HUN-IDA (Maìarsko), Strategy (Loty‰sko), Estonian Round Table (Estonsko)
a Environmental Information Centre (Litva).
Úãast partnerÛ ze Stﬁední a V˘chodní Evropy byla v roce 2004 umoÏnûna díky finanãní podpoﬁe z projektu EU
Trialog.V roce 2004 bylo pﬁipraveno a vysláno 5 ãesko-nûmeck˘ch dvojic (z celkového poãtu 22 tandemÛ v rámci
GLEN) na projekty v Keni,Tanzanii, Jihoafrické republice, Indii a Laosu.
Spolupráce organizací GLEN se bûhem roku 2004 podstatnû rozvinula, byl ustaven ãtyﬁãlenn˘ Steering Team pro
lep‰í koordinaci GLEN (zástupce INEX–SDA je ãlenem) a v roce 2005 bude pﬁipraveno a vysláno jiÏ 30 tandemÛ.

Spolupráce FoRS s institucionálními
partnery na mezinárodní úrovni
FoRS se mezinárodnû angaÏuje pﬁedev‰ím na úrovni Evropské unie. Dlouhodobû spolupracuje v programu ODACE
s Kanadskou agenturou pro mezinárodní rozvoj (CIDA), od níÏ obdrÏel provozní grant pro rok 2004.
V rámci EU je pro FoRS klíãové ãlenství v CONCORD,
Evropské konfederaci NNO pro humanitární pomoc
a rozvoj, jejímÏ je zakládajícím ãlenem.V podpoﬁe sv˘ch
kapacit v rámci EU je FoRS v˘znamnû podporován
projektem rakouské NNO Horizont 3000 a Evropské komise
Trialog se sídlem ve Vídni. Jak v rámci CONCORD, tak v rámci
Trialog spolupracuje FoRS s obdobn˘mi platformami
v ãlensk˘ch zemích EU, napﬁ. se slovenskou MVRO. Rok 2004
byl charakterizován pﬁedev‰ím otevﬁením v‰ech moÏností
ãerpat evropské fondy pro ãeské rozvojové NNO (byÈ tyto
fondy zÛstávají jak z dÛvodÛ nezku‰enosti tak z dÛvodu
pomûrnû diskriminaãnû nastaven˘ch kritérií zpÛsobilosti pro
subjekty z nov˘ch ãlensk˘ch zemí EU nadále z dÛvodÛ
nezku‰enosti pro ãeské subjekty nadále obtíÏnû dostupné),
zejména z fondÛ EuropeAid
a ECHO.Velkou aktivitu vyvíjely platformy NNO
v pﬁedsednick˘ch zemích EU (Irsko, Nizozemsko a od roku
2005 pﬁedsedající Lucembursko).
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Klíčové aktivity FoRS na mezinárodní úrovni v roce 2004:
 V první polovinû roku se zástupce FoRS Daniel Svoboda podílel na pﬁípravû a hodnocení prvních kol
v˘bûrov˘ch ﬁízení slovenské zahraniãní rozvojové spolupráce formou ‰kolení a prÛbûÏn˘ch konzultací.
 V bﬁeznu 2004 probûhla v rámci podpory programu ODACE studijní cesta do Vietnamu za úãasti zástupcÛ
FoRS a RS ÚMV. Cesta mj. pﬁipravovala podklady pro návrh programu rozvojové spolupráce âR
s Vietnamem.
 22.4.2004 probûhla v budovû nizozemského
Senátu v Haagu mezinárodní konference
„Challenge or Disaster? The impact of EU
enlargement on development policy” za úãasti
a projevu zástupce FoRS.
 31.5. – 1.6.2004 probûhla v Dublinu série tﬁí
po sobû následujících akcí – semináﬁ o
roz‰íﬁení EU pro NNO z nov˘ch ãlensk˘ch
zemí, konference „Human Security“ a schÛzka
skupiny CONCORD pro pﬁedsednictví EU – za
úãastí tﬁí pﬁedstavitelÛ FoRS.
 21. – 23.6.2004 probûhl v litevském Kaunasu
semináﬁ na téma „EU Enlargement: Lithuania’s
Role in EU International Development Policy“
za úãasti a projevu zástupce FoRS.
 Kromû uspoﬁádání v˘‰e popsané konference „Roz‰íﬁená Evropa – posílená odpovûdnost“ poskytl FoRS
prostor také dvûma mezinárodním setkáním – schÛzce Poradní skupiny Trialogu 22.9.2004 a schÛzce
Pracovní skupiny CONCORD pro roz‰íﬁení EU 23.9.2004. Obû se uskuteãnily v prostorách New York
University v Praze. Poradní skupina Trialogu je orgánem tvoﬁen˘m zástupci konsorcia NNO podporujících
Trialog a zástupcÛ platforem nov˘ch ãlensk˘ch zemí. FoRS zde zastupuje Jan Ple‰inger. Pracovní skupina
CONCORD pro roz‰íﬁení EU se zab˘vá pﬁedev‰ím problematikou konsekvencí Evropské rozvojové politiky
na NNO v nov˘ch ãlensk˘ch zemí a moÏnostmi jejího ovlivnûní ze strany NNO. FoRS v ní zastupovala
Kvûta Princová, kterou na konci roku vystﬁídala Pavlína Jandlová. PraÏské zasedání Pracovní skupiny
CONCORD pro roz‰íﬁení EU bylo specifické v tom, Ïe se ho zúãastnili i ãlenové dal‰ích ãesk˘ch nevládních
organizací, které tak mûli moÏnost seznámit se s prací CONCORD.
 V prÛbûhu roku probûhla zasedání Správní rady CONCORD a dvû Valné hromady CONCORD.Ve správní
radû CONCORD je FoRS zastoupen jako jediná platforma z nov˘ch ãlensk˘ch zemí osobou Jana Ple‰ingera.
Zápisy ze správních rad CONCORD byly distribuovány jednak e-mailovou konferencí FoRS, jednak
prostﬁednictvím webové stránky www.concordeurope.org.V dal‰ích orgánech kromû DEEP (viz níÏe) není
FoRS zatím dostateãnû zastoupen.
 26.10.2004 probûhla v Maastrichtu konference s úãastí ministrÛ pro rozvojovou spolupráci Nizozemí
a Lucemburska „Development Co-operation: Subordinate or Guiding?“ za úãasti a projevu zástupce FoRS.
Ministﬁi na veﬁejném fóru také velmi kladnû hodnotili konferenci „Roz‰íﬁená Evropa – posílená
odpovûdnost“.
 V ﬁíjnu 2004 se uskuteãnila mapovací mise zástupce FoRS do Litvy v rámci pﬁípravy nového systému
litevské zahraniãní rozvojové spolupráce a souvisejících osvûtov˘ch a ‰kolících programÛ.
 V listopadu 2004 byl ve spolupráci ãlensk˘ch organizací TODERO a DWW zorganizován v rámci Trust Fund
UNDP - âR t˘denní mezinárodní workshop „Hot Spots – Old Environmental Burdens“ pro partnery ze zemí
b˘valého Sovûtského Svazu a zemí Balkánu, navazující na vydání spoleãné publikace UNDP a MÎP „Environmental
Hot Spot Remediation – The Czech Experience“; souãástí workshopu byla i tisková konference na MÎP.
 17. – 20.11.2004 probûhlo v Amsterdamu Development Education Forum.Toto fórum pravidelnû zasedá
v rámci projektu CONCORDu DEEEP (Development Education Exchange in Europe Project). Je v podstatû
sjednocením pracovních podskupin DEEEP a samostatné pracovní skupiny CONCORD pro rozvojové
vzdûlávání. Zástupcem FoRS byla v roce 2004 i na zasedání v Amsterdamu Vûra Exnerová.
 9. – 10.12.2004 probûhl v Lucembursku semináﬁ „Strengthen Development Cooperation in Enlarged Europe in
the context of the NGO Program for the Luxembourg EU presidency 2005” za úãasti ãtyﬁ pﬁedstavitelÛ FoRS.
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 15.12.2004 probûhl v Bratislavû semináﬁ UNDP
„Regional Working Meeting of NGOs from Emerging
Donors Countries on Development Cooperation on the
Occasion of United Nations Day for
South-South Cooperation“ za úãasti a projevu zástupce FoRS.
 26. – 27.1.2004 se ve Vídni konal
„Seminar for NGDO Platforms of New Member States”
na téma vyuÏívání evropsk˘ch fondÛ rozvojové pomoci
za úãasti jedné zástupkynû FoRS.
Semináﬁ poﬁádal Trialog.
 10. – 12.6.2004 se v Budape‰ti konal workshop
v rámci programu ODACE organizovan˘ kanadskou NNO
Alternatives „Beyond Humanitarian Aid“, jehoÏ se úãastnili
tﬁi zástupci FoRS.
 5. – 12.7.2004 probûhla v belgickém Oostende Letní
‰kola rozvojového vzdûlávání organizovaná projektem
DEEEP, jíÏ se zúãastnily tﬁi zástupkynû FoRS.
 9. – 10.11.2004 poﬁádala asociace Eurostep ve
spolupráci s Trialogem v Bruselu semináﬁ “Enlarged Europe
and New Constitution: A strengthened place for the
Millennium Development Goals within EU
development policy “ za úãasti jednoho zástupce FoRS.

Členská základna a organizační struktura FoRS
Členy FoRS byly v roce 2004 tyto organizace:
 ADRA, o.s. – www.adra.cz
 Asociace pro rozvojovou spolupráci – www.arsczech.org
 âlovûk v tísni – spoleãnost pﬁi âeské televizi, o.p.s. – www.clovekvtisni.cz
 Development Worldwide – dww.euweb.cz
 Dialog – www.humanisti.cz
 EDUCON – www.educon.cz
 Ekumenická akademie Praha – www.ecn.cz/eapraha
 Humanistické centrum Narovinu – www.adopceafrika.cz
 INEX – SdruÏení dobrovoln˘ch aktivit – www.inexsda.cz
 Jeden svût, o.p.s. – www.fairtrade.zde.cz (vystoupil z FoRS v záﬁí 2004)
 Klub hurá kamarád – www.khk.cz
 Likvidace Lepry – www.fors.cz/likvidace-lepry.htm
 SdruÏení âeská katolická charita – www.charita.cz
 SOZE – SdruÏení obãanÛ zab˘vajících se emigranty – soze.hyperlink.cz
 TODERO - SdruÏení pro rozvojovou pomoc – www.volny.cz/todero
 Volonté Czech, o.p.s. – www.polytechna.cz/volonte_obecne_info.html
 Vysoko‰kol‰tí humanisté – www.novyhumanismus.cz
Pozorovatelsk˘ status v roce 2004 obdrÏeli:
 Humanitas Afrika – www.humanitasafrika.cz
 VARA âR – www.varaafghanistan.org/czech_out.html
 Univerzita Palackého Olomouc – www.upol.cz
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Organizační struktura:

Valná hromada FoRS

Správní rada FoRS

Dozorãí rada FoRS

Sekretariát FoRS
âlenské organizace FoRS
Na Valné hromadû FoRS zastupují urãení reprezentanti v‰echny ãlenské organizace FoRS.Valná hromada volí
Správní i Dozorãí radu. Správní rada volí svoje pﬁedsednictvo. Sekretariát se zodpovídá ze své ãinnosti Správní
radû FoRS prostﬁednictvím osoby svého ﬁeditele.
Orgány FoRS pÛsobily v roce 2004 v tomto sloÏení:

Správní rada:
·imon Pánek, âlovûk v tísni – spoleãnost pﬁi âeské televizi, pﬁedseda správní rady
Kvûtoslava Princová, SdruÏení âeská katolická charita, místopﬁedsedkynû správní rady
Daniel Svoboda, Development Worldwide, místopﬁedseda správní rady
Jana Krczmáﬁová, INEX – SdruÏení
dobrovoln˘ch aktivit
Dana Feminová, Humanistické centrum Narovinu
Franti‰ek Pecháãek,TODERO – SdruÏení pro rozvojovou pomoc
Dagmar Trkalová, EDUCON
Rudolf Reitz, ADRA

Sekretariát:
Jan Ple‰inger, âlovûk v tísni – spoleãnost pﬁi âeské televizi, ﬁeditel sekretariátu FoRS
Jana Pícková, Development Worldwide, tajemnice sekretariátu FoRS

Dozorčí rada:
Vladislava ·plíchalová,Volonté Czech, pﬁedsedkynû dozorãí rady
Tomá‰ ToÏiãka, Ekumenická akademie Praha
Helena Jiﬁincová, Dialog
Bûhem roku 2004 na svÛj mandát z pracovních dÛvodÛ rezignovali Kvûta Princová a Rudolf Reitz. Sekretariát
FoRS doãasnû posílila Klára Dvoﬁáková s t˘mem dobrovolníkÛ organizujících logistické zaji‰tûní konference
„Roz‰íﬁená Evropa – posílená odpovûdnost“. Mediální pokrytí konference zaji‰Èovali pro FoRS Jan Pavelka, Karla
·tûpánková a Vûra Exnerová. Pﬁepisem projevÛ pronesen˘ch na konferenci byl povûﬁen John Phelan.

Administrativa
Administrativní záleÏitosti vyﬁizuje Sekretariát FoRS.
V roce 2004 ﬁe‰il kromû bûÏné denní agendy zejména:

 národní a mezinárodní v˘mûnu informací vãetnû pﬁenosu informací mezi orgány FoRS a ãlenskou základnou
 zpracování, tﬁídûní a archivaci dokumentace
a korespondence t˘kající se rozvojové spolupráce
a ãinnosti FoRS
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 pﬁípravu návrhu a administraci dotace
z programu „Kapacity“, vãetnû reportingu
 pﬁípravu návrhu a administraci grantu
z programu ODACE Kanadské agentury
pro mezinárodní rozvoj CIDA, vãetnû
pﬁípravy pravideln˘ch finanãních zpráv
a zpráv o ãinnosti
 správu finanãních tokÛ vãetnû jednání
s Obchodní kanceláﬁí zpracovávající
úãetnictví FoRS
 organizaãní a logistické zaji‰tûní
konference „Roz‰íﬁená Evropa - posílená
odpovûdnost“
a dal‰ích akcí

Výzvy pro FoRS do budoucnosti
Hlavními výzvami pro FoRS jsou do
budoucna:
 Budování kapacit (virtuální sekretariát se dvûma pracovníky
na poloviãní úvazek je z hlediska nároãnosti práce FoRS na
hranici udrÏitelnosti).
 Îádoucí je vy‰‰í zapojení jednotliv˘ch ãlensk˘ch organizací do
ãinnosti FoRS, zejména cestou spoleãn˘ch projektÛ a akcí.
 Stále chybí vy‰‰í podpora oficiálních institucí
i veﬁejnosti pro rozvojové aktivity ãesk˘ch nevládních
organizací i pro rozvojovou spolupráci jako takovou.
 Aãkoliv je FoRS institucionálním partnerem MZV âR a RS
ÚMV, je nastavení systému ãeské zahraniãní rozvojové
spolupráce je nadále komplikované, málo efektivní
a nedostateãnû transparentní. FoRS si jako institucionální
partner MZV âR a RS ÚMV klade za cíl tento stav co
nejdﬁíve zmûnit..

FoRS děkuje za podporu svým národním i mezinárodním
partnerům, zejména:







Ministerstvu zahraniãních vûcí âR, odboru rozvojové spolupráce a humanitární pomoci
Rozvojovému stﬁedisku Ústavu mezinárodních vztahÛ
Programu ODACE Kanadské agentury pro mezinárodní rozvoj CIDA
Projektu TRIALOG
Organizaci CONCORD
v‰em ãlensk˘m i neãlensk˘m organizacím, které se aktivnû zapojily do ãinnosti FoRS
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Finanční zpráva
Návrh dle výkazu zisku a ztrát:
Název ukazatele

Náklady (tis. kã)

Název ukazatele

V˘nosy (tis. Kã)

Spotﬁebované nákupy

37

TrÏby za vlastní v˘kony

162

SluÏby

966

Zmûny stavu zásob

0

Osobní náklady

3

Aktivace celkem

0

Danû a poplatky

0

Ostatní v˘nosy celkem

5

Ostatní náklady

171

TrÏby z prodeje majetku

0

Odpisy, provozní majetek

26

Pﬁijaté pﬁíspûvky

164

Poskytnuté pﬁíspûvky

0

Provozní dotace

1052

DaÀ s pﬁíjmÛ

0

Náklady celkem

1230

V˘nosy celkem

1383

V˘sledek hospodaﬁení

+ 153
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PouÏité fotografie jsou z archivu ãlensk˘ch organizací:
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České fórum pro rozvojovou spolupráci
Czech Forum for Development Co-operation
Máchova 7, 120 00 Praha 2 - Česká republika
fax: 222 513 971, e-mail: czech.fors@fors.cz
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