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Pár slov úvodem
âeská republika otevﬁela novou historii zahraniãní rozvojové spolupráce (ZRS) v roce 1995, kdy se zaﬁadila mezi
tzv. nastupující (resp. v na‰em pﬁípadû znovu nastupující) dárce. Na‰í v˘hodou bylo, Ïe jsme mohli stavût na zku‰enostech spolupráce s rozvojov˘m svûtem z dob b˘valého âeskoslovenska, ale obrovskou nev˘hodou se na druhé
stranû stalo dûdictví politicky orientované pomoci v rámci b˘valého socialistického bloku a zejména netransparentnosti a neefektivity celého systému. Zatímco ostatní nové ãlenské zemû EU tvoﬁí své systémy a pravidla ZRS na
„zelené louce“, âR se pot˘ká s nutností postupnû bourat zaÏité
stereotypy a mûnit nefunkãní rozhodovací proces.
V roce 2000 byly zahájeny první váÏnûj‰í konzultace o budoucnosti ãeské ZRS mezi zástupci vládních institucí a obãanské spoleãnosti - pracovníky a studenty akademického sektoru, nevládními
neziskov˘mi organizacemi (NNO) i nezávisl˘mi odborníky.
Rozvojová problematika tak dostala nov˘ rozmûr.
K dal‰ímu v˘znamnému posunu do‰lo v roce 2002, kdy se role
nevládních partnerÛ, byÈ je‰tû jako formální proklamace, objevila
v Koncepci zahraniãní rozvojové pomoci âR pro roky 2002 - 2007.
V záﬁí stejného roku se 15 NNO pÛsobících v oblastech rozvojové
spolupráce, rozvojového vzdûlávání a humanitární pomoci dohodlo
na zaloÏení platformy FoRS - âeského fóra pro rozvojovou spolupráci.
Od té doby ubûhly necelé ãtyﬁi roky, ale i tento krátk˘ ãas potvrdil, Ïe zahraniãní rozvojová spolupráce musí zaãínat otevﬁenou
spoluprácí v‰ech partnerÛ na domácí scénû. FoRS se stal katalyzátorem nového pﬁístupu, nalezl spoleãnou motivaci ãasto si „konkurujících“ NNO, vybojoval si pozici oficiálního partnera ãesk˘ch
vládních institucí a zapojil se do prosazování potﬁebn˘ch zmûn na evropské úrovni i v rámci celosvûtov˘ch snah
o naplnûní Rozvojov˘ch cílÛ tisíciletí. Jsme sice jenom jedním z aktérÛ, ale ná‰ hlas zaãíná b˘t sly‰et a poslouchán,
jak dokládá i V˘roãní zpráva za rok 2005. A to je urãitû dobﬁe.
Chtûl bych na tomto místû podûkovat v‰em, kter˘m není lhostejn˘ osud rozvojov˘ch a transformujících se zemí,
v‰em ãlenÛm a partnerÛm FoRS, kteﬁí se zapojili do na‰ich aktivit a do pﬁípravy spoleãn˘ch plánÛ, a popﬁát nám
v‰em hodnû nad‰ení, nov˘ch nápadÛ a síly - v‰e bude velmi potﬁebné!
Speciálnû bych pak chtûl podûkovat Janu Ple‰ingerovi, kter˘ se podílel na v‰em podstatném, co jsme od zrodu FoRS
v roce 2002 do zaãátku roku 2006 dosáhli. Byl prvním pﬁedsedou Správní rady FoRS, poté prvním ﬁeditelem
Sekretariátu FoRS a také prvním zástupcem nov˘ch ãlensk˘ch zemí EU ve Správní radû evropské nevládní konfederace
CONCORD.Vûﬁím, Ïe se budeme potkávat i nadále - s ním i dal‰ími, kteﬁí jiÏ z rÛzn˘ch dÛvodÛ ve FoRS nepracují.

Svût je hodnû mal˘ a je ná‰, stojí za to pro nûj nûco dûlat…

Daniel Svoboda
odstupující místopﬁedseda Správní rady FoRS
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1) Hlavní výsledky roku 2005
Za hlavní úspûch roku 2005 lze povaÏovat stabilizaci partnerského vztahu se zástupci Odboru rozvojové spolupráce a humanitární pomoci Ministerstva zahraniãních vûcí âR (dále MZV âR) a Rozvojového stﬁediska Ústavu
mezinárodních vztahÛ (dále RS ÚMV). FoRS byl mj. vyzván k pﬁipomínkování stﬁednûdob˘ch programÛ zahraniãní
rozvojové spolupráce s osmi prioritními zemûmi a Manuálu projektového cyklu ZRS âR ãi k pﬁímé spolupráci pﬁi
realizaci konkrétních osvûtov˘ch akcí - zmínit lze zejména semináﬁ ARS Progetti v Parlamentu âR.
S FoRS jsou diskutována a vût‰inou i sdílena oficiální stanoviska âR a nov˘ch ãlensk˘ch zemí ve vztahu k rozvojov˘m politikám Evropské Unie (s v˘jimkou nesouhlasu FoRS s vyh˘bav˘m stanoviskem âR k naplÀování závazkÛ na
zvy‰ování rozpoãtu oficiální rozvojové spolupráce).
Spokojeni mÛÏeme b˘t také s dílãím nav˘‰ením finanãního objemu v dotaãních programech MZV âR pro budování kapacit a partnerství NNO a pro rozvojové vzdûlávání a osvûtu (tyto dotaãní programy byly iniciovány FoRS
a poprvé vyhlá‰eny v roce 2004).
V roce 2005 byl poprvé otevﬁen nov˘ dotaãní program pro trilaterální rozvojovou spolupráci, paritnû financovan˘
MZV âR a programem ODACE kanadské mezinárodní rozvojové agentury CIDA. Z programu ODACE byla také
podpoﬁena ãinnost FoRS v prvním ãtvrtletí roku 2005.
V polovinû roku 2005 byl rovnûÏ zahájen trilaterální program rakouské vlády Regional Partnership Programme for
Austria and Neighbouring New Member States (RPP).
Ve v‰ech tûchto programech ãlenové FoRS uspûli se sv˘mi projekty.
Z hlediska posílení platformy FoRS lze ocenit jednak roz‰íﬁení ãlenské základny ze 16 na 22 organizací
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(4 dal‰í organizace mûly statut pozorovatele)
a jednak mnohem aktivnûj‰í spolupráci ãlenÛ,
jejímÏ nejv˘raznûj‰ím projevem je zapojení mnoha
organizací do osvûtové kampanû âesko proti
chudobû. âinnost zahájilo i 11 regionálnû a tématicky orientovan˘ch pracovních skupin FoRS.
Nadále pokraãovala spolupráce FoRS se zahraniãními partnery, a to zejména prostﬁednictvím
Evropské konfederace NNO pÛsobících v oblasti
rozvojové spolupráce a humanitární pomoci
CONCORD (European NGO Confederation
for Relief and Development) a v rámci evropského
programu TRIALOG.
Mezi hlavními v˘zvami pro dal‰í období nadále zÛstává posilování spolupráce mezi ãleny FoRS a s dal‰ími partnery v âR i na mezinárodní scénû, zvy‰ování vlivu FoRS na tvorbu národních i mezinárodních rozvojov˘ch strategií
a na racionalizaci finanãních nástrojÛ.
Dal‰ím klíãov˘m tématem je podpora odborn˘ch kapacit ãlenÛ FoRS a získávání zku‰eností nezbytn˘ch pro realizaci kvalitních rozvojov˘ch projektÛ a programÛ, s cílem zvy‰ovat úspû‰nost ãlensk˘ch organizací v domácích
i mezinárodních tendrech a grantech. S tímto cílem bezprostﬁednû souvisí snaha FoRS o prosazování vût‰í transparentnosti ãesk˘ch i evropsk˘ch v˘bûrov˘ch ﬁízení a rovnûÏ úsilí o vût‰í otevﬁenost evropsk˘ch rozvojov˘ch fondÛ
pro organizace z nov˘ch ãlensk˘ch zemí EU.

2) Domácí aktivity
a) Dotační programy v ČR
V rámci dotaãního programu MZV âR pro NNO na rok 2005 bylo 10 z 12 schválen˘ch projektÛ (83,3 %)
realizováno ãleny a pﬁímo platformou FoRS, z celkové ãástky 3 938 250 Kã vyãlenûn˘ch pro tento program
získali ãlenové FoRS 82,2 %.
Z programu RS ÚMV a North-South Center Rady Evropy bylo podpoﬁeno 7 projektÛ zamûﬁen˘ch na globální
vzdûlávání, z nichÏ byly 3 realizovány ãleny resp. pozorovateli FoRS (45 % finanãních prostﬁedkÛ).
âinnost platformy FoRS byla v prvním ãtvrtletí podpoﬁena rovnûÏ kanadsk˘m programem ODACE a od poloviny
roku 2005 z rakouského programu RPP.

b) Celostátní kampaň „Česko proti chudobě“
Pracovní skupina FoRS pro Osvûtu - zvy‰ování povûdomí se rozhodla spojit finance poskytnuté z prostﬁedkÛ
dotaãního programu MZV s financemi z dal‰ích grantÛ a kapacity dal‰ích nevládních organizací mimo FoRS,
think tankÛ a RS ÚMV pﬁi realizaci spoleãné kampanû âesko proti chudobû“ (www.ceskoprotichudobe.cz).
Koalice ãesk˘ch nevládních neziskov˘ch organizací se sdruÏila v celonárodní obdobû kampaní organizovan˘ch
obãanskou spoleãností ve Velké Británii, jeÏ v roce 2005 pﬁedsedala EU i skupinû nejbohat‰ích zemí G-8,
a v dal‰ích evropsk˘ch a pﬁedev‰ím neevropsk˘ch zemích v rámci Globální v˘zvy k akcím proti chudobû
(GCAP - Global Call Against Poverty, www.whiteband.org).
Vznikla tak unikátní celonárodní spolupráce napﬁíã obory. Svedla dohromady více neÏ tucet organizací z celé âR organizací zab˘vajících se humanitární a rozvojovou pomocí, vzdûláváním a dobrovolnou prací s organizacemi, jeÏ
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se vûnují otázkám mezinárodního obchodu a zadluÏení, gender
problematice a Ïivotnímu prostﬁedí.
KampaÀ „âesko proti chudobû“ kulminovala 10. záﬁí 2005 tûsnû
pﬁed newyorsk˘m summitem OSN pouliãními akcemi v Praze,
Brnû, Olomouci, Plzni, Pardubicích, Hradci Králové a na dal‰ích
místech âR. Bûhem kampanû se kromû bíl˘ch náramkÛ
distribuovaly téÏ dva druhy letákÛ a ob‰írnûj‰í broÏura. Jednotná
podoba kampanû „âesko proti chudobû“ byla prezentována
rÛzn˘mi formami v ti‰tûn˘ch a elektronick˘ch médiích
i ve veﬁejném prostoru a zejména webovou stránkou
www.ceskoprotichudobe.cz.
Neménû dÛleÏité bylo aktivnû oslovit státní správu a ãeské politiky,
navázat s nimi dlouhodob˘ dialog a probrat zpÛsoby, jak˘mi lze
boj proti chudobû promítnout do politické práce. Bûhem summitu
OSN v New Yorku se podaﬁilo koordinátorce kampanû Blance
Medkové spojit se s premiérem Jiﬁím Paroubkem a pﬁedat mu
velkou bílou pásku podepsanou obãany âeské republiky bûhem
veﬁejn˘ch akcí.
Za úãelem oslovení politikÛ sestavily úãastnické organizace
kampanû seznam 10 poÏadavkÛ, o jejichÏ splnûní spoleãnû usilují:
1. Zvy‰ovat objem oficiální rozvojové spolupráce âeské republiky v souladu se závazky ãlensk˘ch zemí Evropské
unie na 0,33 procent HND do roku 2010 a na 0,7 procent HND do roku 2015.
2. Zefektivnit a zprÛhlednit rozvojovou spolupráci tak, aby skuteãnû reflektovala priority rozvojov˘ch zemí
a pﬁispívala k naplÀování Rozvojov˘ch cílÛ tisíciletí, nikoli aby slouÏila k podpoﬁe exportu âeské republiky.
3. V pﬁijímajících zemích prosazovat odpovûdnou tvorbu a uskuteãÀování národních programÛ k dosaÏení
Rozvojov˘ch cílÛ tisíciletí a to za spoluúãasti a pod demokratickou kontrolou obãanské spoleãnosti.
4. Posilovat prostﬁednictvím ãesk˘ch programÛ rozvojové spolupráce postavení Ïen v chud˘ch zemích.
5. V maximální moÏné míﬁe zbavit nejchud‰í zemû nesplatiteln˘ch dluhÛ, které mají u bohat˘ch státÛ,
Mezinárodního mûnového fondu, Svûtové banky a dal‰ích vûﬁitelÛ. Zcela zru‰it ve‰keré nelegitimní dluhy, které
vznikly bez vûdomí obãanÛ a byly pouÏity proti jejich zájmÛm.
6. Zajistit spravedlivá a transparentní pravidla mezinárodního obchodu a jejich naplÀování v politice vlád
a mezinárodních institucí tak, aby jednostrannû nezv˘hodÀovala bohaté zemû.
7. Ustanovit závazná mezinárodní pravidla na ochranu veﬁejn˘ch sluÏeb pﬁed takovou privatizací a liberalizací,
která omezuje rozvoj.
8. Zvy‰ovat spoleãenskou odpovûdnost nadnárodních firem v oblasti lidsk˘ch práv, ochrany Ïivotního prostﬁedí
a místního rozvoje.
9. Zaãít s v˘znamn˘m a systematick˘m sniÏováním emisí oxidu uhliãitého a dal‰ích skleníkov˘ch plynÛ
v âeské republice - globální zmûny podnebí nejvíce postihnou chudé zemû.
10. Ukonãit dotovan˘ v˘voz evropské zemûdûlské produkce pod cenou v˘robních nákladÛ, kter˘ po‰kozuje
zemûdûlce v rozvojov˘ch zemích.
Na konci roku 2005 se v Berounû uskuteãnilo brainstormingové setkání zainteresovan˘ch organizací, kde byly
definovány cíle pro pﬁí‰tí roky.

c) Konference a semináře
V roce 2005 se FoRS podílel na organizaci nûkolika vzdûlávacích a informaãních akcí:
 4.3.2005 se v prostorách Poslanecké snûmovny Parlamentu âR konal „Seminar on EC Development
Co-operation: Policy, Instruments & Funding / Non-governmental Sector” spolupoﬁádan˘ firmou ARS Progetti
(v rámci programu Evropské komise), RS ÚMV a FoRS, na kterém participovalo témûﬁ 200 úãastníkÛ. Na
semináﬁi promluvili zástupci Evropské komise, think-tankÛ a mezinárodních nevládních organizací a také FoRS
a RS ÚMV. FoRS byl zastoupen i na následném semináﬁi ARS Progetti v Loty‰sku (Riga) v srpnu 2005.
 8.-10.3.2005 poﬁádal FoRS v rámci programu TRIALOG mezinárodní ‰kolící semináﬁ „NGO Fundraising from
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Public“, kter˘ lektoroval kanadsk˘ expert Robert David. Semináﬁe se zúãastnili zástupci ãlenÛ FoRS
a slovinsk˘ch a slovensk˘ch rozvojov˘ch organizací.
 29.4.2005 byl FoRS aktivnû zastoupen na semináﬁi k Rozvojovému vzdûlávání, poﬁádaném RS ÚMV v Senátu âR.
 V ãervnu 2005 se uskuteãnily v Praze dva semináﬁe na téma kampaní proti chudobû a jejich koordinace,
z nichÏ první vedli odborníci z BOND a druh˘ nûmeãtí experti.
 Program TRIALOG podpoﬁil ve druhé polovinû roku 2 semináﬁe poﬁádané Ekumenickou akademií na témata
„Sporné mezinárodní dluhy“ a „Média a rozvoj“ za úãasti 30 mezinárodních úãastníkÛ na kaÏdém z nich.
 V listopadu 2005 se v prostorách Domova Sue Ryder uskuteãnila prezentace FoRS pro média za úãasti vedení
FoRS, RS ÚMV a dal‰ích organizací. Akce pokraãovala dlouhodobou prezentací jednotliv˘ch organizací
prostﬁednictvím jejich materiálÛ a panelÛ s fotografiemi.
 23.11.2005 uspoﬁádalo obãanské sdruÏení Development Worldwide (DWW) v rámci pracovní skupiny FoRS
pro Vietnam „Kulat˘ stÛl k otázkám rozvojové spolupráce s Vietnamem“.
 1.12.2005 se za vysoké úãasti ãlenÛ FoRS konal na MZV spoleãn˘ semináﬁ MZV, RS ÚMV, UNDP a FoRS
o finanãních programech pro nevládní organizace na poli rozvojové spolupráce.
 8.-9.12.2005 probûhlo v prostorách Sue Ryder ‰kolení „Management rozvojov˘ch projektÛ“ poﬁádané FoRS
a vedené Danielem Svobodou (DWW), které absolvovalo 26 úãastníkÛ, z toho 22 pracovníkÛ NNO.

d) Další osvětové a vzdělávací akce
Osvûtové a vzdûlávací aktivity patﬁí v âR mezi hlavní oblasti ãinnosti platformy FoRS i jednotliv˘ch ãlensk˘ch
organizací. Zamûﬁeny jsou prakticky na v‰echny klíãové cílové skupiny - politiky (obû komory Parlamentu âR),
novináﬁe, v‰echny stupnû ‰kol, odbornou i laickou veﬁejnost. NejdÛleÏitûj‰í akce se zapojením více ãlenÛ FoRS
v roce 2005 uvádíme v následujícím pﬁehledu:
 6.-8.4.2005 probûhl v Praze pod zá‰titou UNDP „Donor Agency Meeting“ na téma zlep‰ení rozvojové
spolupráce a vztahÛ s organizacemi obãanské spoleãnosti.
 23.7.2005 se na Máchovû jezeﬁe uskuteãnil „Festival rozvojové spolupráce za nenásilí a lidská práva v‰ech“,
poﬁádan˘ o.s. Humanistické centrum Narovinu.
 28.8.-2.9.2005 se na Universitû Palackého v Olomouci uskuteãnila za aktivní úãasti mnoha ãlensk˘ch
organizací FoRS jiÏ 8. letní ‰kola rozvojové pomoci a spolupráce.
 Ve dnech 4.-14.9.2005 následovala mezinárodní letní ‰kola EADI na V·E v Praze, i na ní byli zastoupeni
lektoﬁi z platformy FoRS.
 Pﬁípravn˘ víkend pro dobrovolníky vysílané do rizikov˘ch a rozvojov˘ch regionÛ, kter˘ poﬁádal ve dnech
30.9.-2.10.2005 INEX - SDA v rámci projektu Dobrovolnictvím k rozvoji dotaãního programu MZV,
 11.11.2005 se na Britském velvyslanectví konal semináﬁ „Afrika“.
 21.11.-4.12.2005 v Domovû Sue Ryder probíhala akce „15 let pomoci rozvojovému svûtu“.
 V rámci dotaãního programu MZV pﬁipravilo obãanské sdruÏení DWW manuál pro ãeské nevládní neziskové
organizace „Rozvojové fondy Evropské unie“. Manuál je k dispozici v ti‰tûné podobû v Sekretariátu FoRS
a v elektronické podobû na www.dww.cz a www.fors.cz.

 Dále byla realizována ﬁada rÛzn˘ch diskusních
setkání a tématick˘ch workshopÛ, probíhala v˘uka ve
‰kolách (kurs „Management rozvojov˘ch projektÛ“ na
V·E v Praze, Jeden svût na ‰kolách), pﬁipraveny byly
víkendy pro dobrovolníky, za velkého zájmu ãlenÛ
FoRS probûhl dal‰í roãník filmového festivalu Jeden svût,
informace o rozvojové problematice byly prÛbûÏnû
zveﬁejÀovány na webov˘ch stránkách (www.fors.cz,
www.infoservis.net, www.rozvojovka.cz), atd.

e) Spolupráce s institucemi
Nadále se prohlubovala spolupráce mezi FoRS,
Rozvojov˘m stﬁediskem ÚMV a MZV âR. Posiluje se
také spolupráce s dal‰ími ministerstvy - ãlenové FoRS
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se úãastní akcí poﬁádan˘ch jednotliv˘mi resorty a zvou zástupce
resortÛ na své akce (zástupci MZV âR a RS ÚMV se zúãastnili
i Valné hromady FoRS dne 13.4.2005 a jednoho jednání Správní
rady FoRS).
MZV âR a RS ÚMV konzultuje s FoRS vût‰inu pﬁipravovan˘ch
strategick˘ch dokumentÛ souvisejících se zahraniãní rozvojovou
spoluprácí. PﬁestoÏe jsme nûkolikrát mûli na reakci pouh˘ch
nûkolik dní od obdrÏení projednávan˘ch podkladÛ, snaÏili jsme se
stanoviska konzultovat i ve správní radû ãi relevantních pracovních
skupinách, v pﬁípadû ãasové tísnû je pak pouÏíván systém
„no objection“ (pﬁipravené stanovisko FoRS je schváleno,
nevznesou-li k nûmu ostatní ãlenové SR své pﬁipomínky).V dal‰ím
období bychom nicménû chtûli prosadit pﬁipomínkovací
(a návrhov˘) systém, kter˘ by umoÏnil vût‰í interaktivitu mezi
v‰emi zainteresovan˘mi stranami.
V roce 2005 pﬁipravil FoRS oficiální stanoviska mj. k programÛm
rozvojové spolupráce s Vietnamem, Mongolskem a Bosnou
a Hercegovinou a dílãí podklady pro Jemen, Angolu a Moldávii
a také stanovisko k programu obnovy jihov˘chodní Asie. Dále jsme
pﬁedloÏili Ïádost o zmûnu stanoviska ãeské reprezentace na
schÛzce GAERC (23.-24.5.2005).
Zástupkynû FoRS Blanka Medková se zúãastnila oficiální ãeské mise na Summit OSN v New Yorku.
V závûru roku 2005 jsme se podíleli na finalizaci Manuálu projektového cyklu ZRS âR a v mnoha bodech se
nám podaﬁilo navrhované postupy upravit.
Z hlediska kontaktÛ se zástupci zahraniãních institucí, kteﬁí nav‰tívili âR, lze uvést mj.:
 setkání s komisaﬁem Evropské komise panem Louisem Michelem dne 25.2.2005 na RS ÚMV,
 setkání se zástupcem USAID na velvyslanectví USA dne 29.3.2005,
 pﬁíspûvek ·imona Pánka a Daniela Svobody na setkání rozvojov˘ch agentur s tématem „Improving
Development Cooperation and Relations with Civil Society Organizations“ uspoﬁádaném UNDP ve dnech
6.4.-8.4.2005 v Praze,
 setkání se zástupcem Svûtové banky Nickem van Praagem dne 31.5.2005 (v rámci jednání Správní rady FoRS),
 diskusi o Rozvojov˘ch cílech tisíciletí (MDGs) s poslankyní Evropského parlamentu paní Janou Hybá‰kovou dne
30.9.2005,
 ãi setkání se zástupci kanadské CIDA a programu ODACE dne 14.11.2005 na RS ÚMV.

3) Zahraniční činnost
a) Projekty zahraniční rozvojové spolupráce a humanitární pomoci
V roce 2005 bylo realizováno nevládními neziskov˘mi organizacemi 37 % bilaterálních projektÛ ãeské zahraniãní
rozvojové spolupráce, coÏ pﬁedstavovalo 25 % podíl na finanãním objemu bilaterálních projektÛ. Na tûchto
projektech se v˘znamnû podílely i organizace sdruÏené ve FoRS (23 projektÛ v celkovém objemu 83,2 mil. Kã).
Projekty ãlenÛ a pozorovatelÛ FoRS byly v roce 2005 realizovány v Afghánistánu, Albánii, Angole, Arménii,
Bûlorusku, âeãensku, âR, Etiopii, Gruzii, Iráku, Kosovu, Malawi, Moldavsku, Namibii, Srbsku a âerné Hoﬁe,Tanzanii,
Ugandû, Ukrajinû a Uzbekistánu.
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V rámci prvního kola nového trilaterálního programu
ODACE (âR - Kanada - rozvojové zemû) byly
schváleny celkem 4 projekty a ãlenové FoRS získali
podporu pro 2 projekty ve Vietnamu a Zambii
a ãásteãnû se podíleli i na projektu tﬁetím v Moldávii
(5,9 mil. Kã = 77 % celkového finanãního objemu).
V roce 2005 byl zahájen nov˘ trilaterální program
RPP, podporovan˘ rakouskou vládou a MZV âR.
V rámci tohoto programu získala podporu pro svou
ãinnost platforma FoRS a v prvním kole v˘zvy pro
trilaterální projekty uspûl projekt ve Vietnamu jedné
ãlenské organizace FoRS.V prosinci 2005 byla rovnûÏ
uzávûrka prvního kola v˘zvy v rámci novû ustaveného
evropského Presidency Fund pro projekty NNO
z nov˘ch ãlensk˘ch zemí EU (ze sedmi schválen˘ch projektÛ byly 2 z âR, jeden z nich pﬁedloÏen˘ ãlenem FoRS
a druh˘ zájemcem o ãlenství ve FoRS).
V rámci oficiální ãeské humanitární pomoci byla ãleny FoRS realizována ﬁada projektÛ v jihov˘chodní Asii,
Bulharsku a Pákistánu. Kromû toho se ãlenové FoRS v˘raznû zapojili do programu obnovy jihov˘chodní Asie po
katastrofû zapﬁíãinûné tsunami v rámci soukrom˘ch sbírek.
âlenové FoRS uspûli i v silné konkurenci evropsk˘ch realizátorÛ
s projekty financovan˘mi z fondÛ Evropské unie.

b) Spolupráce se zahraničními partnery
Klíãov˘m partnerem platformy FoRS na evropské úrovni je evropská
nevládní konfederace CONCORD, mezi jejíÏ zakládající ãleny FoRS
patﬁí. Prostﬁednictvím této organizace se snaÏíme ovlivÀovat rozvojové
politiky a nástroje EU a posilovat v˘mûnu informací a zku‰eností
mezi jednotliv˘mi ãlensk˘mi státy a jednotliv˘mi evropsk˘mi subjekty
zapojen˘mi do problematiky rozvojové spolupráce. Na ãinnosti
CONCORD se podílíme i aktivním zapojením v tématick˘ch
pracovních skupinách.
Úzká spolupráce evropsk˘ch NNO je dále podporována programem
TRIALOG, rakousk˘m trilaterálním programem RPP
a do dubna 2005 i z kanadského programu ODACE.
V prÛbûhu roku 2005 se FoRS zapojil do celosvûtové kampanû GCAP
(v âR pod hlaviãkou jiÏ zmínûné kampanû „âesko proti chudobû“).
Souhrn nejdÛleÏitûj‰ích zahraniãních aktivit FoRS uvádíme
v následujícím pﬁehledu:

 Jan Ple‰inger (âvT, ﬁeditel Sekretariátu FoRS) byl znovu zvolen na valné hromadû CONCORD ãlenem správní
rady / Board of CONCORD a zastupoval FoRS na jednání správní rady, jichÏ se v roce 2005 uskuteãnilo 7,
z toho 5 v Bruselu, 1 v Lisabonu a 1 v Leedsu.
 Ve Working Group on Enlargement, jejíÏ zasedání se v roce 2005 konala v Bratislavû a na Maltû, zastupovali
FoRS v prÛbûhu roku 2005 Pavlína Jandlová (SâKCH), Jana Krczmáﬁová (INEX-SDA) a jako pozorovatel Jan
Ple‰inger. Pavlína Jandlová poté pﬁe‰la do novû vytvoﬁené Policy Working Group
 Daniel Svoboda (DWW, místopﬁedseda Správní rady FoRS) zaãal FoRS zastupovat v pracovní skupinû pro
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financování rozvojové a humanitární spolupráce - EU Funding for Development and Relief / FDR Working
Group of CONCORD.
 Ve druhé polovinû roku se uskuteãnily pod patronací CONCORD dvû konference - „Europe's Role in Making
Poverty History“ 25.10.2005 v Leedsu za úãasti Ivany Plechaté ze Sue Ryder a Jana Ple‰ingera a „1,5 Years
After Enlargement - Lessons Learnt and Challenges For the Next Round“ ve Vídni 12.-13.12.2005 za úãasti
Daniela Svobody, Jany Krczmáﬁové a Jana Ple‰ingera.
 âesk˘ ãlensk˘ pﬁíspûvek v CONCORD ve v˘‰i 2.500 Euro byl z vût‰í ãásti pokryt z ãlensk˘ch pﬁíspûvkÛ FoRS,
z men‰í ãásti z dotace TRIALOG (500 Euro) a z dotace MZV (10.425 Kã).
 V Advisory Board of TRIALOG zastupoval FoRS Jan Ple‰inger; v prÛbûhu roku se partnerem konsorcia TRIALOG
stala za ãeskou stranu Ekumenická akademie.
 V rámci prezentace kampanû „âesko proti chudobû“ nav‰tívili ve dnech 4.-6.7.2005 pﬁedstavitelé FoRS Tomá‰
ToÏiãka a Jan Ple‰inger Evropsk˘ parlament ve Strasbourgu, kde se setkali s nûkter˘mi europoslanci a pÛsobili
v rámci spoleãného prostoru evropsk˘ch kampaní v rámci GCAP.
 Bûhem roku byl zahájen Regional Partnership Programme for Austria and Neighbouring New Member States
(RPP) koordinovan˘ rakouskou platformou NNO a zamûﬁen˘ na podporu kapacit NNO ze ãtyﬁ nov˘ch
ãlensk˘ch zemí EU - âeské republiky, Slovenska, Slovinska a Maìarska. Z tohoto programu bude po tﬁi roky
podporována ãinnost platforem NNO i pilotní trilaterální projekty v oblasti rozvojového vzdûlávání a osvûty
a rozvojové spolupráce. Zástupcem FoRS ve Steering Committee programu RPP je Daniel Svoboda a zástupcem
FoRS v RPP Appraisal Committee Karolína Adamusová z organizace ADRA (a Martin Náprstek z RS ÚMV).

c) Program GLEN - Global Education Network of Young Europeans
FoRS je nadále zapojen do programu GLEN prostﬁednictvím ãlenské organizace INEX - SdruÏení dobrovoln˘ch
aktivit (dále INEX - SDA). GLEN pﬁispívá k budování kapacit mlad˘ch lidí ze „star˘ch“ a „nov˘ch“ (dále NMS)
ãlensk˘ch státÛ EU v oblasti rozvojové spolupráce a vzdûlávání a podporuje zvy‰ování povûdomí evropské
veﬁejnosti o rozvojové problematice. GLEN je spoleãn˘m projektem nûmecké polostátní organizace ASA Programm
pﬁi InWEnt gGmbH a sedmi neziskov˘ch organizací ze 7 NMS (Polsko, Slovensko, âeská republika, Maìarsko,
Estonsko, Loty‰sko, Litva). Spoãívá ve vysílání mlad˘ch dobrovolníkÛ na 3-mûsíãní rozvojové a dobrovolnické
projekty v zemích Afriky a Asie, vÏdy v tandemu
s nûmeck˘m dobrovolníkem. Zapojení nov˘ch ãlensk˘ch
zemí EU je inovativním prvkem, kter˘ pﬁispívá nejen
k rozvojovému vzdûlávání, ale téÏ k mezikulturnímu
poznávání mezi mlad˘mi lidmi v Evropû a zvy‰ování
jejich schopností spolupráce navzájem i se zemûmi
Jihu.Tím získává jedineãnou evropskou dimenzi
a posiluje vnímání rozvojové spolupráce jako spoleãné
evropské odpovûdnosti.
Rok 2005 byl prvním rokem, kdy takto rozsáhlá
spolupráce 8 neziskov˘ch organizací z 8 zemí EU
mohla b˘t realizována s podporou ministerstev
a státních institucí zapojen˘ch zemí EU. âeská
republika se prostﬁednictvím Ministerstva zahraniãních
vûcí âR stala první zemí, která GLEN podpoﬁila
z veﬁejn˘ch prostﬁedkÛ. Dal‰í finance na úãast ãesk˘ch
dobrovolníkÛ poskytl âesko-nûmeck˘ fond
budoucnosti. Hlavní ãást nákladÛ nadále pokr˘vá nûmecké ministerstvo pro ekonomickou spolupráci
a rozvoj (BMZ).
V roce 2005 bylo vysláno 6 ãesko-nûmeck˘ch tandemÛ mlad˘ch dobrovolníkÛ na 2 projekty v Keni a po jednom
v JAR,Tanzanii, Ghanû a Indii. Celkovû bylo v rámci programu GLEN vysláno 58 mlad˘ch dobrovolníkÛ ze SRN
a NMS. Dobrovolníci byly intenzivnû pﬁipravováni mezinárodním t˘mem ‰kolitelÛ, vãetnû jednoho ãeského. JiÏ pﬁed
sv˘m odjezdem se zapojili do rozvojovû vzdûlávacího programu INEX - SDA a do aktivit na evropské úrovni
GLEN. Bûhem roku pokraãoval rozvoj spolupráce mezi zapojen˘mi organizacemi a docházelo k velmi intenzivní
v˘mûnû informací a zku‰eností na úrovni organizací i v jednání s institucemi jednotliv˘ch zemí a EU. âesko-nûmecká
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spolupráce byla v rámci sítû GLEN jednou
z nejv˘raznûj‰ích a prohlubovala se jak na úrovni
jednotlivcÛ - dobrovolníkÛ tak i na úrovni obou
organizací ASA Programm a INEX - SDA.V˘sledkem
byla realizace prvního v˘mûnného projektu v rámci
GLEN ve spolupráci s keÀskou organizací MYSA
a nûmeckou organizací Streetfootballworld s názvem
„Football for Development“. Projekt byl pilotním ve
vyuÏití fotbalu jako nástroje k oslovení veﬁejnosti
o rozvojov˘ch problémech. Kromû vyslání dobrovolníkÛ
do Keni byly dva pracovníci z keÀské organizace
hostováni v âR a SRN a zapojili se do ﬁady
osvûtov˘ch akcí pro veﬁejnost.
GLEN si získává uznání na úrovni EU i státních
institucí jednotliv˘ch zapojen˘ch státÛ. Na mezinárodní
úrovni byl GLEN ocenûn cenou za pﬁínos rozvojovému vzdûlávání „World Avare Education Award“, kterou udûluje
Rada Evropy. Cenu pﬁedal v dubnu 2005 Janû Krczmáﬁové (INEX - SDA) irsk˘ ministr odpovûdn˘ za rozvojovou
spolupráci a lidská práva pan Conor Lenihan.
Na úrovni EU je GLEN podporován zejména programem TRIALOG. Kromû pravidelného informování o akcích
a rozvoji sítû ve zpravodajích TRIALOG také napomáhá pﬁi jednání s Evropskou komisí a dal‰ími organizacemi
z NMS a novû pﬁistupujících zemí. Finanãnû TRIALOG umoÏnil realizaci semináﬁÛ GLEN Lobbying Training
v Loty‰sku a GLEN Development Education Seminar v âeské republice. Pro rok 2006 bude pﬁipraveno
7 ãesko-nûmeck˘ch projektÛ, z nichÏ 4 budou v prioritních zemích ZSR âR. RovnûÏ bude dále roz‰íﬁen fotbalov˘
prvek v aktivitách t˘kajících se rozvojového vzdûlávání a osvûty.

d) Studijní cesty
V roce 2005 se uskuteãnily v rámci pﬁípravy programÛ ãeské rozvojové spolupráce tﬁi specifické zahraniãní studijní
cesty, podpoﬁené z kanadského programu ODACE:
 Angola - zástupce organizace TODERO, bﬁezen 2005
 Jemen - zástupce âvT, duben 2005
 Zambie - zástupce Ekumenické akademie, duben aÏ kvûten 2005
Ze v‰ech tûchto cest byly pﬁipraveny cestovní zprávy
(viz www.fors.cz) a informace byly vyuÏity jak pro pﬁipomínkování
programÛ ãeské ZRS tak pro ãinnost pracovních skupin FoRS.

e) Další zahraniční akce
Kromû v˘‰e uveden˘ch akcí se ãlenové FoRS zúãastnili ﬁady dal‰ích
mezinárodních workshopÛ, konferencí a semináﬁÛ - pro pﬁíklad
lze uvést:
 „Central Training“ na téma postavení NNO z nov˘ch ãlensk˘ch
zemí v EU, poﬁádan˘ programem TRIALOG ve dnech 14.-15.3.
2005 v Bratislavû,
 1st Biennial Conference of IDEAS (International Development
Evaluation Association) „Evaluation for Development - Beyond
Aid“ ve dnech 12.-14.4.2005 v New Delhi a následn˘ pracovní
workshop projektového t˘mu IDEAS ve dnech 15.-20.11.2005
v Káhiﬁe,
 semináﬁ „MDGs + 5“ v Luxemburgu ve dnech 24.-25.4.2005,
 konferenci „Civil Society talks about new social model of the
enlarged Europe“ v Budape‰ti dne 15.7.2005.
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4) Členská základna a organizační struktura
a) Členové FoRS k 31.12.2005
 ADRA, o.s. - www.adra.cz
 Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje, o.p.s. - www.arpok.cz
 Asociace pro rozvojovou spolupráci (ARS), o.s. - www.arsczech.org
 âlovûk v tísni - spoleãnost pﬁi âeské televizi, o.p.s. (âvT) - www.clovekvtisni.cz
 Development Worldwide, o.s. (DWW) - www.dww.cz
 Domov Sue Ryder, o.p.s. - www.sue-ryder.cz
 EDUCON, o.s. - www.educon.cz
 Ekumenická akademie Praha (EAP), o.s.
www.ekumakad.cz
 Humanistické centrum Dialog, o.s. - www.humanisti.cz
 Humanistické centrum Narovinu, o.s.
www.adopceafrika.cz
 Humanitas Afrika, o.s. - www.humanitasafrika.cz
 INEX - SdruÏení dobrovoln˘ch aktivit (INEX - SDA), o.s.
www.inexsda.cz
 Klub hurá kamarád (KHK), o.s. - www.khk.cz
 Likvidace lepry (LL), o.s. - www.fors.cz/likvidace-lepry.htm
 Nadace Divoké Husy - www.divokehusy.cz
 Poradna pro uprchlíky, o.s. - www.uprchlici.cz
 SdruÏení âeská katolická charita (SâKCH) - www.charita.cz
 SOZE - SdruÏení obãanÛ zab˘vajících se emigranty, o.s. - www.soze.cz
 TODERO - sdruÏení pro rozvojovou pomoc, o.s. - www.volny.cz/todero
 VARA âR, o.s. - www.varaafghanistan.cz
 Volonté Czech, o.p.s. - www.volonte.cz
 Vysoko‰kol‰tí humanisté, o.s. - www.novyhumanismus.cz

b) Pozorovatelé FoRS k 31.12.2005:
 Univerzita Palackého Olomouc - www.upol.cz
 Pro-Contact, o.s. - www.pro-contact.cz
 Spoleãnost pro Fair Trade a rozvojové vzdûlávání, o.s. - www.fairtrade.cz
 Spoleãnost pﬁátel Afriky, o.s. - www.afrikaonline.cz

c) 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 své pﬁedsednictvo. Sekretariát se zodpovídá ze svou ãinnost Správní radû
FoRS prostﬁednictvím osoby svého ﬁeditele.
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Orgány FoRS pÛsobily v roce 2005 v tomto sloÏení:
Správní Rada
Pﬁedseda Správní rady:
·imon Pánek, âlovûk v tísni, spoleãnost pﬁi âT, o.p.s.
Místopﬁedsedové Správní rady:
Daniel Svoboda, Development Worldwide, o.s.
Vojtûch Rálek, SdruÏení âeská katolická charita
âlenové Správní rady:
Jan Bárta, ADRA, o.s.
Dana Feminová, Humanistické centrum Narovinu, o.s.
Dagmar Trkalová, EDUCON o.s.
Franti‰ek Pecháãek,TODERO, o.s.
Jana Krczmáﬁová, INEX - SdruÏení dobrovoln˘ch aktivit, o.s.
Dozorãí rada
Pﬁedseda Dozorãí rady:
Tomá‰ ToÏiãka, Ekumenická akademie Praha, o.s.
âlenové Dozorãí rady:
Matûj Lejsal, Domov Sue Ryder, o.p.s.
Jan Tamá‰, Humanistické centrum Dialog, o.s.
Sekretariát
ﬁeditel Sekretariátu: Jan Ple‰inger, âlovûk v tísni, spoleãnost pﬁi âT, o.p.s.
asistentka Sekretariátu: Jana Pícková, Development Worldwide, o.s.
Za Správní radu FoRS ﬁídil ãinnost Sekretariátu Daniel Svoboda, Development Worldwide, o.s.

d) Spolupráce mezi členy
Kromû spoleãn˘ch akcí uveden˘ch v pﬁedcházejícím pﬁehledu probíhala intenzivní v˘mûna informací a spolupráce
mezi ãleny prostﬁednictvím internetov˘ch konferencí czech.fors@fors.cz (Správní a Dozorãí rada, Sekretariát),
fors@pandora.cz (konference v‰ech ãlenÛ a pozorovatelÛ FoRS) a platforma@pandora.cz (‰ir‰í konference
otevﬁená pro v‰echny partnery na poli rozvojové spolupráce). Samostatnû se scházeli zástupci 11 pracovních
skupin FoRS, ze spoleãn˘ch aktivit pracovních skupin pro vzdûlávání a osvûtu vznikla v prÛbûhu roku 2005
celostátní kampaÀ âesko proti chudobû (viz v˘‰e).
Valná hromada v‰ech ãlenÛ a pozorovatelÛ FoRS se konala dne 13.4.2005, Správní rada FoRS se v roce 2005
se‰la celkem ‰estkrát. Kromû toho se konala samostatná zasedání Dozorãí rady.
O administrativní a logistické zaji‰tûní v‰ech národních a mezinárodních aktivit FoRS, vãetnû finanãního
managementu a nezbytného reportování, se po cel˘ rok 2005 staral Sekretariát FoRS ve sloÏení Jan Ple‰inger
(âvT) a Jana Pícková (DWW), od poloviny roku 2005 se podaﬁilo v rámci programu RPP zajistit ãásteãn˘ úvazek
také pro Daniela Svobodu (DWW), kter˘ se Sekretariátem spolupracoval v zastoupení Správní rady.
Pokud jde o prezentaci FoRS, v roce 2005 byly pﬁipravovány ad hoc prezentace FoRS pro jednotlivé osvûtové
a vzdûlávací akce, oficiálnû pak byla v ãeském a anglickém jazyce publikována V˘roãní zpráva FoRS za rok 2004.
Na pﬁípravû V˘roãní zprávy FoRS, webové stránky www.fors.cz, oficiálních zpráv a informaãních materiálÛ se
podílela redakãní rada ve sloÏení Jan Ple‰inger (âvT), Dana Feminová (Humanistické centrum Narovinu), Daniel
Svoboda a webmaster FoRS Tomá‰ Svoboda (DWW). S pﬁípravou inovované broÏury o ãinnosti a ãlenech FoRS se
poãítá v roce 2006.
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5) Finanční zpráva
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT:
Název ukazatele

Náklady (tis. kã)

Název ukazatele

V˘nosy (tis. Kã)

Spotﬁebované nákupy

66

TrÏby za vlastní v˘kony

59

SluÏby

1108

Zmûny stavu zásob

0

Osobní náklady

56

Aktivace celkem

0

Danû a poplatky

0

Ostatní v˘nosy celkem

2

Ostatní náklady

4

TrÏby z prodeje majetku

0

Odpisy, provozní majetek

39

Pﬁijaté pﬁíspûvky

59

Poskytnuté pﬁíspûvky

0

Provozní dotace

1124

V˘nosy celkem

1244

DaÀ z pﬁíjmÛ

0

Náklady celkem

1273
V˘sledek hospodaﬁení
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ROZVAHA (BILANCE) k 31.5.2005 (v celých tis. Kč):
AKTIVA
A) Dlouhodobý majetek
I. Dlouhodobý nehmotný majetek
II.Dlouhodobý hmotný majetek
III. Dlouhodobý finanční majetek
IV. Oprávky k dlouhodobému majetku
B) Krátkodobý majetek
I. Zásoby
II. Pohledávky
III. Krátkodobý finanční majetek
IV. Jiná aktiva celkem
ÚHRN AKTIV
Kontrolní číslo
PASIVA
A) Vlastní zdroje
1. Jmění
2. Výsledek hospodaření
B) Cizí zdroje
1. Rezervy
2. Dlouhodobé závazky
3. Krátkodobé závazky
5. Jiná pasiva
ÚHRN PASIV
Kontrolní číslo

Stav k prvnímu
dni účetního
období
78
0
104
0
26
87
0
0
87
0
165
764

Stav k
poslednímu dni
účetního období
39
0
104
0
65
271
0
0
271
0
310
1 500

Stav k prvnímu
dni účetního
období
164
0
164
1
0
0
1
0
165
660

Stav k
poslednímu dni
účetního období
292
157
135
18
0
0
18
0
310
1 240
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6) Výhled na další období
V roce 2006 se platforma FoRS rozrostla na 28 ãlenÛ a 3 pozorovatele. Zvolena byla nová Správní i Dozorãí rada
a pﬁipravuje se profesionalizace Sekretariátu.
Nadále se prohlubuje spolupráce na spoleãné kampani âesko proti chudobû i pﬁi dal‰ích osvûtov˘ch a vzdûlávacích akcích. Zapojení co nejvíce ãlenÛ do ãinnosti FoRS je na‰ím hlavním cílem.
Stále intenzivnûji se snaÏíme o prohlubování vztahÛ na mezinárodní úrovni, zejména v rámci evropské konfederace
CONCORD ãi programÛ TRIALOG a RPP. Hlavní motivací je ãastûj‰í a efektivnûj‰í spolupráce pﬁi osvûtov˘ch
aktivitách i pﬁi realizaci projektÛ v rozvojov˘ch zemích.
V âR pak pokraãuje spolupráce s ORS MZV a RS ÚMV, mimo jiné pﬁi pﬁípravû zákona o rozvojové spolupráci
a humanitární pomoci do zahraniãí. Zvy‰uje se i úspû‰nost ãlenÛ FoRS v dotaãních programech a v˘bûrov˘ch
ﬁízeních.Vûﬁíme, Ïe kvalita na‰ich projektÛ a odpovûdn˘ pﬁístup pomohou dále upevÀovat pozici NNO v rámci
ãeské zahraniãní rozvojové spolupráce.

PouÏité fotografie jsou z archivu ãlensk˘ch organizací:
ADRA o.s., Development Worldwide o.s., EDUCON o.s., Humanistické centrum Narovinu o.s.,
Humanistické centrum Dialog o.s., SdruÏení âeská katolická charita
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