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Úvodní slovo

Milí přátelé,
České fórum pro rozvojovou spolupráci
sdružuje již přes tři desítky organizací, které
se, každá svým způsobem, snaží přispět
k odstraňování dopadů extrémní chudoby.
Zahraniční rozvojová spolupráce, ke které
se zavázaly již v poválečném období bohaté
země, má za cíl odstranit obrovskou propast,
která od sebe dělí lidi na naší planetě. Na jedné
straně je menšina těch, kteří disponují nástroji
umožňujícími solidní život, a na straně druhé
žije řada lidí, kteří jsou od těchto možností
naprosto odříznuti. Potýkají se s nedostatkem
potravin a vody, nemají přístup k základní zdravotní péči. Mnoho z nich nemá možnost jakkoli
se podílet na rozhodování o své budoucnosti.
To je pole, na kterém se pohybují ti, kteří chtějí
životní podmínky těchto obyvatel zlepšit.
Vlastní kapacity v zemích globálního Jihu
nejsou dostatečné. Dnes už to není proto, že by
zde chyběli lidé, kteří mají chuť situaci zlepšit,

a nevěděli jak na to. Naopak. Národní iniciativy jsou stále silnější a přibývá i vzdělaných
a odhodlaných lidí, kteří na zlepšení situace
pracují. Přesto a právě proto je však nutné
hledat další formy spolupráce, jak tyto kapacity posilovat. V zemích globálního Jihu
chybí ﬁnanční zdroje pro realizaci národních
programů, nedostává se moderních technologií a chybí expertní síly. Tady je prostor
pro organizace, které chtějí s chudými zeměmi
spolupracovat, aby v solidárním partnerství
pro rozvoj odstranily nesmyslné oběti na lidských životech, degradaci životního prostředí
a neefektivní zneužívání přírodních zdrojů.
Rozvojové partnerství neznamená, že by FoRS
a jeho členové chtěli bez rozmyslu implantovat postupy a znalosti do rozvojových zemí
a využívat ﬁnanční zdroje na podporu vlastních zájmů či nápadů. Rozvoj jde ruku v ruce
s diskusí s místními partnery, na jejichž výzvy
odpovídá a společně s nimi hledá i ta nejlepší
řešení.

FoRS je členem evropské platformy CONCORD,
v níž společně s jinými evropskými občanskými
iniciativami a organizacemi hledáme nejlepší
možnosti, jak toto partnerství naplňovat, jak si
navzájem pomáhat, jak se podporovat. Napříč
státy a přes různé názory budujeme spojenectví, která ve svých praktických výstupech
pomáhají těm nejpostiženějším a vytvářejí
předpoklady a zázemí pro jejich vlastní aktivity
a rozvoj. Zároveň se snažíme, aby se veřejnost
dozvěděla více o skutečných problémech
globální chudoby, aby lidé měli přístup k nezkresleným informacím, které by jim pomohly
při jejich odpovědném rozhodování.
Aby rozvojové iniciativy jednotlivých organizací mohly být úspěšně realizovány, je třeba
součinnosti s občany, státní správou i politickou
reprezentací. I zde se FoRS snaží prosazovat
myšlenku udržitelné a inklusivní rozvojové politiky. Diskuse s politiky, konzultace s odborníky a
veřejné aktivity mají za cíl dosáhnout vyšší podpory pro plnění našich rozvojových závazků.
Na druhé straně musíme stále posilovat vlastní
kapacity, především ty odborné, zvyšovat
znalosti, kulturní a komunikační nevyjímaje. Je
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nezbytné, abychom dobře porozuměli našim
partnerům, jejich problémům a potřebám.
Organizace zabývající se rozvojem a rozvojovou problematikou ušly ve svém vývoji
kus cesty. Úkolem FoRSu, který si založily, je
tuto cestu usnadňovat, poskytovat zázemí
a podporu. Možná ne vždy a asi ne všichni
tuto podporu využili. Je však na nás, členech
FoRS, abychom participativně a odpovědně ve
společné vzájemnosti hledali cesty k lepšímu
naplňování rozvojové spolupráce naší země.
Různé zkušenosti a rozdílné názory totiž nejsou
tím, co by nás mělo rozdělovat, ale, jak ukazuje i
činnost FoRS, tím, co dělá naši práci efektivnější,
lepší, kvalitnější a co otevírá naše možnosti.
Bez takové spolupráce na národní úrovni by
spolupráce a pomoc na mezinárodním poli byla
nemyslitelná.
Tomáš Tožička
Člen Správní rady FoRS

1. Představení FoRS

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci (dále jen „FoRS“) – je platformou českých
nevládních neziskových organizací (dále jen
„NNO“), které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární
pomocí. Platforma FoRS byla založena patnácti
NNO v roce 2002. Na konci roku 2006 již měla
26 členů a 7 pozorovatelů.
Platforma FoRS usiluje o transparentní a efektivní systémy zahraniční rozvojové spolupráce
(dále jen „ZRS“), zvyšování objemů prostředků
určených v boji proti chudobě a pro zlepšování
úrovně života lidí v rozvojových zemích. Platforma FoRS je institucionálním partnerem pro
ostatní subjekty české i mezinárodní rozvojové
konstituence.

Hlavními úkoly FoRS jsou zejména:
• podpora sdílení zkušeností členů FoRS
a jejich spolupráce
• zastupování společných zájmů, posilování
spolupráce a vztahů mezi státními institucemi (v ČR i EU) a nevládními organizacemi
na poli rozvojové spolupráce a humanitární
pomoci

• podpora zvyšování vlivu neziskových organizací na tvorbu a racionalizaci systémů
zahraniční rozvojové spolupráce na národní
i mezinárodní úrovni
• šíření informací a zvyšování povědomí o
problematice rozvojových zemí mezi laickou i odbornou veřejností
• podpora odborných kapacit členů FoRS
a získávání znalostí nezbytných pro realizaci
kvalitních rozvojových projektů a programů
• koordinace vybraných rozvojových aktivit
organizací platformy FoRS.
FoRS je jedním ze zakládajících členů organizace CONCORD, Evropské konfederace NNO
pro humanitární pomoc a rozvoj (European
NGO Confederation for Relief and Development www.concordeurope.org). CONCORD je
zastřešujícím sdružením národních platforem
a sítí NNO ze zemí EU, jež dohromady zastupují více než 1600 NNO. CONCORD je oﬁciálním partnerem institucí Evropské unie a jeho
prostřednictvím platforma FoRS mj. hájí zájmy
NNO z ČR i dalších nových členských zemí EU.
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2. Projekty Zahraniční
rozvojové spolupráce
a FoRS

Účast v dotačních programech
MZV ČR v České republice
Ministerstvo zahraničních věcí ČR (dále
jen „MZV ČR“) poprvé zveřejnilo výzvu na
předkládání projektů v rámci dotačního
programu pro NNO pro oblast rozvojového
vzdělávání, osvěty, zvyšování kapacit a budování partnerství v roce 2004. FoRS se na
dotváření a nastavení těchto dotačních
programů MZV pro rozvojové NNO kontinuálně
podílí. Každý rok se objem prostředků výrazně
navyšuje. V rámci dotačního programu MZV ČR
pro NNO na rok 2006 bylo 13 z 18 podpořených
projektů (tj. 72,2 %) realizováno členy a přímo
platformou FoRS, z celkové částky 9 220 839 Kč
vyčleněných pro tento program získali členové
FoRS 72 %.
Na základě diskuse se zástupci ORS během
Valné hromady FoRS 2006 MZV ČR upravilo
harmonogram dotačního výběrového řízení
programů pro NNO na rok 2007 – z listopadu
se vyhlášení posunulo již na září. Proto byly
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výsledky dotačního řízení známy již na konci
roku 2006. Celkem bylo na rok 2007 vyčleněno
14 462 207 Kč. Z celkových 21 schválených
projektů je 18 realizováno členskými a pozorovatelskými organizacemi FoRS. To představuje
90,4 % vyčleněných prostředků a 85,7 %
z celkového počtu projektů.

Projekty Zahraniční rozvojové
spolupráce ČR a humanitární
pomoci v zahraničí
V roce 2006 bylo realizováno nevládními
neziskovými organizacemi 51 bilaterálních
projektů české zahraniční rozvojové spolupráce
z celkového počtu 164 projektů (tj. 31 %). To
představovalo 20% podíl na ﬁnančním objemu
bilaterálních projektů. Podíl NNO z FoRS na
celkovém počtu projektů realizovaných NNO
činil 72,55 %. Organizace FoRS (NNO a univerzity) získaly podporu pro 48 projektů, tj. 29,27
% z celkového počtu bilaterálních projektů.
Objemově to představovalo 19,60 % z celkové

částky, která byla čerpána na bilaterální ZRS ČR
v roce 2006 (81,786 mil. Kč z 417,361 mil. Kč).
Projekty členů a pozorovatelů FoRS ﬁnancované z prostředků bilaterální ZRS ČR byly
v roce 2006 realizovány v 21 zemích a oblastech:
Afghánistán (2), Albánie (1), Angola (4),
Arménie (1), Čečensko (1), Česká republika (16),
Etiopie (2), Gruzie (2), Jordánsko (1), Keňa (1),
Kosovo (1), Malawi (1), Moldavsko (3), Mongolsko (1), Namibie (1), Peru (1), Srbsko (4), Tanzanie (1), Ukrajina (1), Uzbekistán (1) a Vietnam
(2).
V rámci trilaterálního programu ODACE (ČR
– Kanada – rozvojové země) bylo schváleno
celkem 5 projektů, z nichž členové FoRS získali
podporu pro 2 projekty – ve Vietnamu a Zambii.
V roce 2006 rovněž pokračoval trilaterální program RPP – Regional Partnership Programme
for Development Cooperation in Austria and
neighbouring New Member States, podporovaný rakouskou vládou a MZV ČR. RPP se
podílí na ﬁnancování činnosti platformy FoRS
a rovněž vyhlašuje výzvy na pilotní trilaterální
projekty v rozvojových zemích a pro rozvojové
vzdělávání. V rámci první výzvy na podávání
projektů uspěl jeden projekt ve Vietnamu.
Ve druhé výzvě organizace FoRS podaly
žádosti na 5 projektů v rámci kapitoly rozvojové vzdělávání a 2 na projekty v rozvojových
zemích (Etiopie, Burkina Faso), z toho byly
podpořeny 4 projekty na rozvojové vzdělávání
a oba projekty rozvojových zemích.

mi v partnerských zemích a v těsné spolupráci
s českým nevládním sektorem. V roce 2006 bylo
ﬁnančně podpořeno 53 projektů za 54 milionů
Kč. Z členů a pozorovatelů FoRS bylo ﬁnancováno osm projektů společnosti Člověka v tísni
(a to v: Bělorusku, Barmě, Moldavsku, Iráku a na
Kubě), a jeden Univerzity Palackého v Olomouci
(Bělorusko). Celková výše podpory pro organizace FoRS činila 13,9 milionů Kč.
Organizace FoRS dále realizují řadu projektů
v dalších zemích z jiných zdrojů mimo ZRS.
V roce 2006 poskytla vláda ČR prostřednictvím
ﬁnančních prostředků humanitární pomoc do
11 zemí Asie a Afriky ve výši 80 mil. Kč. Organizace FoRS získaly podporu na projekty na Blízkém východě (ADRA, o.s., Člověk v tísni, o.p.s.),
Afghánistánu (Člověk v tísni, o.p.s.), Pákistánu
(z roku 2005, ale realizováno 2006 – ADRA, o.s.,
Člověk v tísni, o.p.s.), Srí Lance (Sdružení Česká
katolická charita), Indonésii (ADRA, o.s.), Vietnamu (ADRA, o.s.). Kromě toho organizace FoRS
realizovaly humanitární projekty z jiných zdrojů.

Další rozpočtovou kapitolou MZV je příspěvek
trilaterálním projektům, které mají potvrzenou
podporu z jiných zdrojů a žádají o doﬁnancování z české strany. V roce 2006 MZV poskytlo
ﬁnanční příspěvek 6 projektům, všechny byly
realizovány organizacemi FoRS – 2 na RPP,
3 z Evropské komise a 1 ve spolupráci s vládou
ze SRN (GLEN).
Součástí rozvojové spolupráce je i tzv.
Transformační spolupráce, která se zaměřuje
na podporu demokracie, obhajobu lidských
práv, vytváření a posilování demokratických
institucí a občanské společnosti v zemích
procházejících procesem společenské transformace i v zemích nedemokratických. Je realizována ve spolupráci s nevládními organizace-
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3. FoRS a vztahy
s partnery v ČR
a zahraničí

Spolupráce s institucemi
Klíčový význam pro FoRS má vztah s Ministerstvem zahraničních věcí ČR a Rozvojovým
střediskem ÚMV (dále jen RS ÚMV), z jehož
vývoje v roce 2006 zdůrazňujeme následující:

•

•

•

•

Pokračování stabilního partnerství mezi
platformou FoRS a MZV ČR (resp. RS
ÚMV) a sledování podobného cíle – usilovat o efektivní rozvojovou spolupráci a
navyšování prostředků na ní.

Systém české zahraniční rozvojové spolupráce
nicméně zůstává nadále fragmentovaný mezi
devíti ministerstvy, která při rozhodování
o výdajích na rozvojovou spolupráci sledují
vlastní isolované priority. Mechanismy pro
zajištění koherence pomoci neexistují. Proto
FoRS nadále usiluje o následující opatření (ve
většině ve shodě s MZV ČR):

•

Pravidelné konzultace nad klíčovými dokumenty týkajícími se ZRS ČR a účast FoRS na
jejich formulaci. Nejdůležitějším byl v roce
2006 věcný návrh Zákona o zahraniční
rozvojové spolupráci a humanitární pomoci
do zahraničí.
Úspěšné působení na kontinuální
navyšování prostředků dotačních programů
MZV ČR pro NNO pro oblast budování
kapacit, partnerství, rozvojové vzdělávání
a osvětu. Nárůst z roku 2006 na 2007 byl
o téměř 57 %.
Zvýšení podílu NNO na rozvojové spolupráci
a počtu implementovaných projektů (z 29 %
v roce 2004 na více než 31 % v roce 2006).
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•
•
•

Reformovat a racionalizovat institucionální
rámec zahraniční rozvojové spolupráce ČR
a ustavit profesionální Rozvojovou agenturu pod koordinací MZV ČR, která bude
administrovat celý program ZRS ČR. Fungování takové odborné instituce by mělo
zajistit koordinované rozvojové intervence
zaměřené na výsledek a snižování chudoby.
Zavádět adekvátní procedury ke zvýšení
transparentnosti a efektivnosti ZRS na
národní i mezinárodní úrovni.
Zavést zvláštní rozpočtové kapitoly pro
rozvojovou spolupráci v rámci státního
rozpočtu, a tím zvýšit předvídatelnost
ﬁnancí.
Zaměřit se na dosažení vládních závazků

navyšování rozvojové pomoci na 0,17 %
HND do roku 2010.
Vzhledem ke složité politické situaci po volbách
v roce 2006 nemohl být věcný návrh Zákona
předložen v Parlamentu a celý proces změny
systému byl odložen na druhou polovinu roku
2007.

Členství v CONCORD
a působení na úrovni EU
Ovlivňování evropských politik a rozvojové
problematiky FoRS realizuje prostřednictvím
svého členství v evropské nevládní konfederaci CONCORD (konfederace NNO působících
v oblasti rozvojové spolupráce a humanitární
pomoci – European NGO Confederation for
Relief and Development).
Platforma FoRS byla aktivně zapojena do
vnitřních procesů uvnitř CONCORD (zejména
do probíhající restrukturalizace CONCORD pod
názvem Assessment and Adjustment), stejně
tak i do vnějších aktivit a přípravy stanovisek
pro Evropskou komisi a další instituce EU. Těmi
nejdůležitějšími byly připomínky k novým
tématickým programům a kritériím nového
Callu na rozvojovou osvětu v rámci rozpočtové
kapitoly 21-02-03 a k celkové roli organizaci občanské společnosti v nové ﬁnanční
perspektivě EU 2007 – 2013.
Základnou pro činnost CONCORD jsou pracovní
skupiny – v těch klíčových má FoRS své zástupce:

•
•
•
•
•

FDR – EU Funding for Development and
Relief – Daniel Svoboda (Development
Worldwide, o.s.)
Development Education Forum – Věra Exnerová (Člověk v tísni, o.p.s.)
WG Enlargement – Veronika Divišová
(Člověk v tísni, o.p.s.)
Policy WG – Pavlína Jandlová (Sdružení
Česká katolická charita) (do října 2006, pak
dočasně neobsazeno z důvodu odchodu P.
Jandlové)
European Presidency – Jana Krczmářová
(FoRS) a Veronika Divišová (Člověk v tísni,
o.p.s.).

Kromě jiného se platforma FoRS podílela na
obsahové stránce evropské zprávy o zahraniční
rozvojové spolupráci „EU aid: Genuine leadership or misleading ﬁgures?“, která byla nosnou
publikací CONCORD za rok 2006. Zpráva se
soustředila na analýzu struktury vykazované
rozvojové spolupráce jednotlivých členských
států EU vzhledem ke stavu plnění jejich
mezinárodních závazků. Řada evropských vlád
zkresluje své statistiky o poskytované rozvojové pomoci prostřednictvím započítávání
odpouštění dluhů (zejména Iráku a Nigérii).
Dalšími položkami, které pomáhají navyšovat
statistiky poskytované pomoci, jsou výdaje na
pomoc uprchlíkům a zahraničním studentům
v evropských zemích. Neziskové organizace ve
zprávě upozorňují na to, že řada evropských
vlád není schopna dodržet své závazky pomoci
chudým zemím do roku 2010, pokud razantně
nezvýší skutečnou výši poskytované pomoci.
Členové FoRS se s podporou platformy také
zapojili do aktuálních témat na úrovni EU
– v roce 2006 to byla zejména koherence politik
EU a rozvojové spolupráce v rámci ﬁnského
předsednictví.

RPP – Program spolupráce
s Rakouskem a sousedními zeměmi
Regional Partnership Programme for Austria
and Neighboring New Member States (RPP
- www.regionalpartnership.at) je program
koordinovaný rakouskou platformou NNO
a zaměřený na podporu kapacit NNO ze
čtyř nových členských zemí EU – České republiky, Slovenska, Slovinska a Maďarska. Z tohoto
programu byl již druhým rokem podporován:

•
•
•
•

dialog platforem NNO v zúčastněných
zemích a tvorba společných stanovisek
k zahraniční rozvojové spolupráci,
posilování kapacit platforem NNO v nových
členských zemích EU,
podpora komunikace platforem NNO s
vládními institucemi
a pilotní trilaterální projekty v oblasti rozvojového vzdělávání a osvěty a rozvojové
spolupráce.

Zejména orientace na učení se praxí (tj. „training by doing“) je největší přidanou hodnotou
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tohoto programu, který tak vhodně doplňuje
dřívější program kanadské vlády pro podporu
platforem NNO v nových členských státech EU
(CIDA-ODACE) a projekt TRIALOG (viz níže).
Zástupcem FoRS ve Steering Committee programu RPP byl Daniel Svoboda (DWW, o.s.) a ve
výběrové komisi na projekty (tzv. RPP Appraisal
Committee) Karolína Adamusová (ADRA, o.s.) za
FoRS a Martin Náprstek z RS ÚMV za MZV.

TRIALOG
FoRS dlouhodobě spolupracuje s evropským
projektem TRIALOG, který má za cíl posilovat rozvoj platforem neziskových organizací
v nových členských státech EU a jejich spolupráci s partnerskými platformami ve starých
členských státech EU a rozvojovými zeměmi.
TRIALOG podpořil vznik platforem NNO ve
střední a východní Evropě. Současná spolupráce s FoRS je zejména v rovině spolupořádání
seminářů a konferencí, umožnění účasti FoRS
na evropských akcích a podporování hledisek
nových členských států vůči Evropské komisi a
dalším institucím EU.

Rok 2006 byl pro TRIALOG důležitý ukončením
fáze realizace II a začátkem další realizační fáze
III (2006 – 2009). Zástupci Správní rady FoRS se
podíleli na evaluaci projektu TRIALOG a jejich
podněty byly zohledněny pro jeho fungování
na další tři roky.
TRIALOG hrál významnou roli při šíření informací a celkové přípravě nevládních platforem
z nových členských států EU na novou výzvu
Evropské komise na předkládání projektů na
zvyšování povědomí veřejnosti EU o rozvojové problematice v rámci rozpočtové kapitoly
21-02-03. Stěžejní společnou aktivitou s FoRS
v roce 2006 bylo uspořádání semináře pro
členské a pozorovatelské organizace FoRS „Preparing a project proposal for EU budget line 2102-03“ v Praze ve Vzdělávacím středisku Charity
ČR. Na realizaci se ﬁnančně podílelo i MZV ČR.
Organizace FoRS získaly kvalitní školení pod
vedením uznávané školitelky anglické platformy BOND Angely James. Konání semináře
předcházela konference DE Partnership Fair ve
Vídni uspořádaná projektem TRIALOG, na které
měly členské organizace FoRS možnost navázat partnerství pro evropské projekty s jinými
organizacemi z EU.

4.Spolupráce mezi
organizacemi FoRS

Pracovní skupiny FoRS
a společná stanoviska
Pracovní skupiny FoRS (dále jen „PS“) jsou
základním nástrojem zapojení organizací FoRS
do činnosti platformy. Členské a pozorovatelské
organizace se v PS sdružují dle tématických
a geograﬁckých oblastí své činnosti. Pracovní
skupiny jsou prostorem ke společné práci,
zvyšování odbornosti, formulaci stanovisek,
výměnu informací a koordinaci společného
postupu vůči partnerům FoRS a veřejnosti.
Pracovní skupiny vznikají, scházejí se a pracují
dle potřeby organizací FoRS a aktuálních úkolů.
Hlavní výsledky fungování geograﬁckých PS
se očekávají po vyhodnocení průběhu nových
projektů a při plánované evaluaci a případné
úpravě programů ZRS.

•

PS Česko proti chudobě uspořádala další
ročník kampaně na zvyšování povědomí
o Rozvojových cílech tisíciletí (dále jen
„MDGs“). Členové FoRS i Sekretariát byli
členy koordinačního týmu, spolurealizovali
řadu aktivit a intenzivně prezentovali materiály kampaně i platformy FoRS veřejnosti
a dalším cílovým skupinám.

•

•

•
•

Z iniciativy členů byla založena nová PS
Sport pro rozvoj – výsledkem její činnosti
byla kampaň Fotbal pro rozvoj a podání
projektu do dotačního titulu MZV na rok
2007 (úspěšně).
PS Mezinárodní vztahy – zejména v druhé
polovině roku se soustředila na sledování
a přípravu stanovisek pro CONCORD
a TRIALOG, zejména ohledně zapojení NNO
v nových programech EU a připravovaného
Call for Proposals EU v rámci 21-02-03
včetně přípravy semináře FoRS pro členy na
psaní projektů do EC Call 21-02-03.
PS Policy začala připravovat postup formulace priorit FoRS pro předsednictví ČR v EU
a celkovou přípravu aktivit souvisejících
s tématem na rok 2007.
Vytvoření společného Policy paper v rámci
kampaně Česko proti chudobě – spolu
s koordinačním týmem kampaně a RS ÚMV
pro jednání s médii, poslanci a senátory,
představiteli státní správy i místních sa-
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mospráv. Hlavní požadavek – racionalizace
institucionálního zabezpečení rozvojové
spolupráce ZRS ČR a vytvoření rozvojové
agentury.
Výměna informací a komunikace mezi organizacemi FoRS kromě osobních setkání
a akcí probíhá zejména prostřednictvím internetových konferencí czech.fors@fors.cz (Správní
a Dozorčí rada, Sekretariát), fors@pandora.cz
(konference všech členů a pozorovatelů FoRS)
a platforma@pandora.cz (širší konference
otevřená pro všechny partnery na poli rozvojové spolupráce). Současně probíhá samostatná
diskuse mezi členy jednotlivých pracovních
skupin.

Celostátní kampaň
Česko proti chudobě v roce 2006
Kampaň Česko proti chudobě pokračovala již
druhým rokem s cílem přitáhnout pozornost
veřejnosti k mezinárodnímu úsilí v boji proti
chudobě a Rozvojovým cílům tisíciletí a získat
jí pro podporu a aktivní přístup k problematice
rozvojové spolupráce.
Kampaň představuje unikátní koalici českých
nevládních a neziskových organizací z různých
oborů (rozvojové, ekologické, gender etc.).
Česko proti chudobě je součástí tzv. Globální
výzvy k akcím proti chudobě (GCAP, www.
whiteband.org), do které jsou zapojeny organizace a iniciativy po celém světě.
V roce 2006 kampaň pokračovala ve svém úsilí
informovat širokou veřejnost a zahájit veřejnou
debatu o širších souvislostech chudoby. Rovněž
se snažila osvětlit konkrétní kroky k řešení
problémů rozvojové pomoci v kontextu ČR
a seznámit veřejnost s komplikovaným systémem české zahraniční rozvojové spolupráce
a důvody k prosazování založení Rozvojové
agentury.
Kampaň využívala širokou škálu osvědčených
nástrojů: připravila a distribuovala texty,
letáky, brožury, samolepky a další informační
a propagační materiály; organizovala semináře
a besedy; prezentovala své cíle na kulturních, sportovních a dalších akcích jiných
organizátorů; pracovala s médii, prohlubovala
spolupráci se školami (v roce 2006 s více než
100 školami).
České fórum pro rozvojovou spolupráci

Na jaře se kampaň zapojila do realizace Pochodu proti hladu, celosvětové akce pro
posílení povědomí o problému hladu ve světě
a získání ﬁnančních prostředků pro Světový
potravinový program Organizace spojených
národů (World Food Programme, WFP). Centrem Prahy pochodovalo 21. května 2006 cca
2 000 účastníků, okolo 4 000 přišlo na následný
festival na Letenské pláni.
Rovněž v roce 2006 byly hlavní akcí kampaně
Česko proti chudobě podzimní pouliční „Dny
proti chudobě“, které se konaly ve dnech 15.
až 16. září 2006. Lidé se na nich měli možnost
seznámit s cíli a požadavky kampaně a zároveň
je symbolicky podpořit podpisem bílé pásky či
archu.
Celkově se v těchto dnech konalo trojnásobně
více akcí ve srovnání s rokem 2005. Místní
skupiny kampaně vedené regionálními
koordinátory připravily pouliční akce pro
veřejnost v Brně, Hradci Králové, Olomouci,
Ostravě, Pardubicích, Českých Budějovicích,
Plzni, Vsetíně, Karviné, Orlové, Děčíně, Písku,
Mostu, Litvínově, Chomutově, Teplicích a na
čtyřech místech v Praze. Akčních Dnů proti
chudobě se celkem zúčastnilo přes 20 000
lidí a sebralo se 6 000 podpisů na podporu
boje proti extrémní chudobě. Pražské akce
doplnil koncert v Riegrových sadech (15.9.
2006) a večer v klubu Třetí poločas (16.9. 2006).
Podobně i v dalších městech byly pouliční akce
rozšířeny o kulturní program a semináře na
rozvojová témata.
Kampaň Česko proti chudobě pokračuje
i třetím ročníkem v roce 2007. Kromě tradičních
akcí představí konkrétní možnosti zapojení do
rozvojové spolupráce, které veřejnost má na
úrovni jednotlivců, spotřebitelů, dárců, ﬁrem
apod.

GLEN – vzdělávací program s novými a starými členskými zeměmi
GLEN (Global Education Network of Young
Europeans) je program budování kapacit
mladých lidí pro jejich další působení v rozvojovém vzdělávání a rozvojové spolupráci
prostřednictvím společných dobrovolnických
a studijních pobytů v Africe a Asii. Je postaven
na spolupráci s německou polostátní organizací ASA Programm InWEnt gGmbH a dalších

12 partnerských organizací z EU a organizací
v rozvojových zemích. Členská organizace FoRS
INEX – Sdružení dobrovolných aktivit (INEX
– SDA) zajišťuje koordinaci v České republice
a propojení výsledků s činností organizací FoRS.
GLEN spočívá v přípravě a vyslání mladých lidí
z Německa a z České republiky (resp. dalších
nových členských států) na tříměsíční projekty
v rozvojových zemích. Mladí lidé tak získávají
osobní zkušenost ze společné práce na projektech rozvojové spolupráce, jsou dále proškoleni
a zapojují se do rozvojového vzdělávání
a osvětových akcí ve své domovské zemi i na
úrovni EU.
V roce 2006 bylo vysláno dalších 7 českých
dobrovolníků (tj. od roku 2004 celkem 17). Po
návratu se dobrovolníci zapojili do cca 40 aktivit rozvojového vzdělávání, evropské kampaně
na podporu MDGs Eurizons, bylo vyškoleno
dalších 30 mladých lidí na seminářích na různé
oblasti a metody rozvojového vzdělávání. GLEN
se rozšířil o spolupráci s celkem 18 českými
NNO a dalšími subjekty, zejména z platformy
FoRS. Navrácení dobrovolníci a vyškolení mladí
lidé se zapojují do pracovních skupin FoRS
a kampaně Česko proti chudobě.
INEX – SDA se od roku 2006 snaží více propojit
projekty GLEN s realizátory zahraniční rozvo-

jové spolupráce ČR z FoRS a přispět tak k vyšší
synergii pozitivních dopadů české ZRS. První
taková spolupráce se uskutečnila na projektu
„Masuku High“ v Zambii. Byl připraven ve
spolupráci s organizacemi ADRA a Ekumenická
akademie Praha a rozšířil trilaterální projekt
podpořený MZV a CIDA v roce 2005 a 2006
o vzdělávací prvek.
Finanční prostředky poskytlo zejména německé
spolkové Ministerstvo pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (BMZ), MZV ČR, Česko-německý
fond budoucnosti a TRIALOG.

Zvyšování odborných kapacit
organizací FoRS
Zástupci FoRS a členských organizací se
zúčastnili 28 mezinárodních seminářů, konferencí a jednání v zahraničí a 18 dalších
v ČR (jejich výčet viz Příloha). Činnost FoRS
a zapojených organizací se na podzim 2006
soustředila na přípravu nové výzvy Evropské
komise na předkládání projektů na zvyšování
povědomí veřejnosti EU o rozvojové problematice v rámci rozpočtové kapitoly 21-02-03.
FoRS pro své organizace připravil seminář
„Preparing a project proposal for EU budget
line 21-02-03“ (viz výše u kapitoly TRIALOG).
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5. Členská základna
a organizační
struktura FoRS
Valná hromada 2006 přijala nové členské
organizace FoRS, tím se jejich počet zvýšil ze
22 na 26 organizací. Celkový počet členských
organizací se k 31.12. 2006 snížil o jednu
z důvodu ukončení její činnosti. Pět nových organizací získalo statut pozorovatele. Každoroční

zvyšování počtu členů potvrzuje postavení
platformy FoRS jako zástupce neziskových organizací v oblasti rozvojové problematiky. Posílila se tak reprezentativnost sdružení a zvýšil
potenciál plynoucí ze široké škály zkušeností
členů FoRS.

1.

ADRA, o.s.

www.adra.cz

2.

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

www.arpok.cz

3.

ARS - Asociace pro rozvojovou spolupráci, o.s.

www.arsczech.org

4.

Česká zemědělská univerzita - Institut tropů a subtropů

www.czu.cz

5.

Člověk v tísni, Společnost při České televizi, o.p.s.

www.clovekvtisni.cz

6.

Development Worldwide, o.s.

www.dww.cz

7.

Domov Sue Ryder, o.p.s.

www.sue-ryder.cz

8.

EDUCON, o.s.

www.educon.cz

9.

Ekumenická akademie Praha, o.s.

www.ekumakad.cz

10.

Humanistické centrum Dialog, o.s.

www.humanisti.cz

11.

Humanistické centrum Narovinu, o.s.

www.adopceafrika.cz

12.

Humanitas Afrika, o.s.

www.humanitasafrika.cz

13.

INEX - SDA, o.s.

www.inexsda.cz

14.

LL Likvidace lepry, o.s.

www.ll-likvidace-lepry.cz

15.

Nadace Divoké husy

www.divokehusy.cz

16.

Poradna pro uprchlíky, o.s.

www.uprchlici.cz

17.

Pražský institut pro globální politiku - Glopolis, o.p.s.

www.glopolis.org

18.

Sdružení Česká katolická charita
(od 1.1. 2007 změna názvu na Charita Česká republika)

www.charita.cz

19.

SOZE, Sdužení občanů zabývajících se emigranty, o.s.

www.soze.cz

20.

Společnost pro Fair Trade a rozvojové vzdělávání, o.s.

www.fairtrade.cz

21.

TODERO - sdružení pro rozvojovou pomoc, o.s.

www.volny.cz/todero

22.

VARA ČR, o.s.

www.campafghanistan.cz

23.

Volonté Czech, o.p.s.

www.volonte.cz

24.

Vysoká škola ekonomická v Praze - Fakulta mezinárodních vztahů

www.vse.cz

25.

Vysokoškolští humanisté, o.s.

www.novyhumanismus.cz

26.

Klub hurá kamarád, o.s.

Ukončil členství k 31.12. 2006

České fórum pro rozvojovou spolupráci

Pozorovatelé k 31.12. 2006
1.

Česká rozvojová organizace, o.p.s.

www.czdo.org

2.

Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu

www.jcmm.cz

3.

MAHA – Management and Administration for Health
Activities o.s.

www.maha-health.cz

4.

Pro-Contact,o.s.

www.pro-contact.cz

5.

Sdružení Podané ruce, o.s.

www.podaneruce.cz

6.

Společnost přátel Afriky,o.s.

www.afrikaonline.cz/spa

7.

Univerzita Palackého Olomouc

www.upol.cz

Organizační struktura
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
i místopředsedy. Předseda Správní rady je
statutárním orgánem FoRS. Sdružení navenek
zastupuje a jejím jménem jedná předseda
a místopředsedové Správní rady a ředitelka
Sekretariátu sdružení. Administrativní a logistické zajištění všech národních a mezinárodních aktivit FoRS, ﬁnanční management a další
výkon denní agendy zajišťuje Sekretariát FoRS
v čele s ředitelkou, zodpovědný Správní radě.

Správní a Dozorčí rada a Sekretariát používají
pro vnitřní komunikaci emailovou konferenci
czech.fors@fors.cz.
Valná hromada 11.5. 2006 zvolila novou Správní
radu (v počtu sedmi členů) a Dozorčí radu (se
třemi členy). V pozici předsedy Správní rady
FoRS byl potvrzen Šimon Pánek ze společnosti
Člověk v tísni, o.p.s., místopředsedy byli zvoleni
Martin Balcar (Nadace Divoké husy) a Dagmar
Trkalová (Educon, o.s.). Během celého roku se
konala pravidelná zasedání.
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Orgány FoRS působily
v roce 2006 v tomto složení:
Do Valné hromady 11.5. 2006

Od Valné hromady 11.5. 2006

Správní Rada

Správní Rada

Předseda Správní rady:

Předseda Správní rady:

Šimon Pánek, Člověk v tísni – společnost při ČT, o.p.s.

Šimon Pánek, Člověk v tísni – společnost při ČT, o.p.s.

Místopředsedové Správní rady:

Místopředsedové Správní rady:

Daniel Svoboda, Development Worldwide, o.s.
Vojtěch Rálek, Sdružení Česká katolická charita

Dagmar Trkalová, EDUCON, o.s.
Martin Balcar, Nadace Divoké husy

Členové Správní rady:

Členové Správní rady:

Jan Bárta, ADRA, o.s.
Dana Feminová, Humanistické centrum Narovinu, o.s.
Dagmar Trkalová, EDUCON o.s.
František Pecháček, TODERO, o.s.
Jana Krczmářová, INEX – Sdružení dobrovolných aktivit

Jan Bárta, ADRA, o.s.
Vojtěch Rálek, Sdružení Česká katolická charita
Tomáš Tožička, Ekumenická akademie Praha, o.s.
Petra Holíková, Česká zemědělská univerzita

Dozorčí rada

Dozorčí rada

Předseda Dozorčí rady:

Předseda Dozorčí rady:

Tomáš Tožička, Ekumenická akademie Praha, o.s.

David Šifra, VARA ČR, o.s.

Členové Dozorčí rady:

Členové Dozorčí rady:

Matěj Lejsal, Domov Sue Ryder, o.s.
Jan Tamáš, Humanistické centrum Dialog, o.s.

Jakub Kříž, Asociace pro rozvojovou spolupráci, o.s.
Petra Krylová, Agentura rozvojové a humanitární
pomoci Olomouckého kraje, o.p.s.

Sekretariát FoRS
Sekretariát FoRS má na starosti administrativní
a logistické zajištění všech národních a mezinárodních aktivit FoRS, včetně ﬁnančního managementu a nezbytného reportování.
V roce 2006 došlo k reformě FoRS a ustavení
stálého Sekretariátu, na konci roku byly
nalezeny nové kancelářské prostory a tím
ukončeno hostování Sekretariátu v několika
členských organizací FoRS.
Během ledna 2006 vedl Sekretariát Jan
Plešinger (Člověk v tísni, o.p.s.), koordinátorem
RPP byl Daniel Svoboda (DWW, o.s.) a asistentkou Jana Pícková (DWW, o.s.).
Od ledna do října 2006 zastupoval činnost
ředitele Sekretariátu a současně koordinátora
programu RPP Daniel Svoboda (na částečný
úvazek). Asistentkou zůstala Jana Pícková.

České fórum pro rozvojovou spolupráci

Od října 2006 nastoupila nová ředitelka na
hlavní pracovní poměr, Jana Krczmářová,
a asistentka Zdeňka Stará (Educon, o.s.).
Daniel Svoboda zůstal v pozici koordinátora RPP a podílel se na zaškolování nových
zaměstnanců, kontrole hospodaření a přípravě
závěrečných zpráv a vyúčtování.
Občanské sdružení DWW poskytlo zázemí
pro Sekretariát FoRS, od října i místo pro nové
zaměstnance. Část koordinace činnosti FoRS
byla zajištěna na pracovištích Člověk v tísni,
o.p.s., INEX – SDA, o.s. a Nadace Divoké husy.
Na konci roku byly nalezeny nové samostatné
prostory, ve kterých Sekretariát začal plně fungovat od ledna 2007.

6. Finanční zpráva

Výkaz zisku a ztrát 2006 (v tis. Kč)
Náklady

Výnosy

Spotřebované nákupy

111

Tržby za vlastní výkony

Služby

798

Změny stavu zásob

0

Osobní náklady

371

Aktivace celkem

0

Daně a poplatky

1

Ostatní výnosy celkem

Ostatní náklady

5

Tržby z prodeje majetku

139

264
0

Odpisy

26

Přijaté příspěvky

95

Poskytnuté příspěvky

90

Provozní dotace

986

Výnosy celkem

1484

Daň z příjmů

0

Náklady celkem

1402

Výsledek hospodaření

82

Bilance 2006 (v tis. Kč)
AKTIVA

Poč.
stav

Konečný
stav

39

13

0

0

II. Dlouhodobý hmotný majetek

104

104

III.Dlouhodobý ﬁnanční majetek

0

0

65

91

A) Dlouhodobý majetek
I. Dlouhodobý nehmotný majetek

IV. Oprávky k DHM

PASIVA

Poč.
stav

Konečný
stav

A) Vlastní zdroje

291

264

I. Jmění

156

47

II. Výsledek hospodaření

135

217

19

86

0

0

B) Cizí zdroje
I. Rezervy

271

337

II. Dlouhodobé závazky

0

0

I. Zásoby

0

0

III. Krátkodobé závazky

19

86

II. Pohledávky

0

31

IV. Jiná pasiva

0

0

271

306

0

0

310

350

ÚHRN PASIV

310

350

B) Krátkodobý majetek

III.Krátkodobý ﬁnanční majetek
IV. Jiná aktiva celkem
ÚHRN AKTIV

ZPRÁVA DOZORČÍ RADY

Dozorčí rada projednala a přezkoumala výsledky hospodaření FoRS - České fórum pro rozvojovou
spolupráci za rok 2006.
Dozorčí rada přezkoumala výsledky hospodaření a odsouhlasila účetní závěrku FoRS - České fórum
pro rozvojovou spolupráci za rok 2006.

David Šifra
Za Dozorčí radu FoRS

V Praze dne 14.6.2007
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Náklady a výnosy podle zakázek 2006
MD

DAL

260 924

260 924

5462

0

44538

0

MD

DAL

MZV - dotace

934 719

934 719

501 Spotřeba materiálu

105 855

0

501 Spotřeba materiálu

34 058

0

512 Cestovné

518 Ostatní služby

480 395

0

518 Ostatní služby

96838

0

521 Mzdové náklady

210 675

0

521 Mzdové náklady

84000

0

46 849

0

524 Zákonné sociální pojištění

29400

0

600

0

549 Jiné náklady

686

0

60 787

0

648 Zúčtování fondů

0

260924

0

934719
154 982

236 348

25430

0

101065

0

512 Cestovné

524 Zákonné sociální pojištění
538 Ostatní daně a poplatky
582 Poskytnuté příspěvky
691 Provozní dotace

RPP

Vlastní zdroje
512 Cestovné

MZV - overhead

51 673

51 673

Celkové náklady

51 673

0

518 Ostatní služby

0

51 673

545 Kurzové ztráty

691 Provozní dotace

549 Jiné náklady
551 Odpisy DHM a DNM

234

0

2160

0

26095

0

1 402 298

602 Tržby z prodeje služeb

0

138999

Výnosy celkem

1 483 664

644 Úroky přijaté

0

2649

Zisk za období

81 366

682 Přijaté příspěvky a dary

0

6700

684 Přijaté členské příspěvky

0

88000

Náklady celkem

České fórum pro rozvojovou spolupráci

7. Výhled na
další období

Mezi hlavními výzvami pro FoRS nadále zůstává
posilování spolupráce mezi členy FoRS a větší
využití jejich zkušeností pro společnou věc,
stejně tak i spolupráce s dalšími partnery v ČR
a na mezinárodní scéně. Tak se mohou mj.
zvyšovat šance a úspěšnost českých neziskových organizací k získání prostředků na kvalitní
rozvojové a rozvojově-vzdělávací projekty
z fondů EU.

Platforma FoRS si za jedno z témat činnosti pro
rok 2007 zvolila přípravu FoRS na předsednictví
ČR v Evropské unii, které proběhne v první
polovině roku 2009. Ve spolupráci s mezinárodními partnery (CONCORD, Trialog, RPP, další platformy) budeme pracovat na určení priorit FoRS
pro předsednictví a přípravě předsednickém
projektu FoRS, který bude předložen Evropské
komisi s žádostí o ﬁnancování.

Členská základna FoRS se opět rozrostla. Od
začátku roku 2007 do Valné hromady byl udělen
pozorovatelský statut 7 organizacím (seřazeno
abecedně): Arcidiecézní charita Praha, Eurosolar,
o.s., IOM – International Organisaton for Migration, SADBA – Salesiánská asociace Dona Boska,
o.s., Siriri, o.p.s., Sue Ryder International CZ,
o.p.s., Život 90, o.s. Na Valné hromadě FoRS 14.6.
2007 byly přijaty čtyři nové členské organizace
z řad pozorovatelských: MAHA – Management
and Administration for Health Activities, o.s.,
Sdružení Podané ruce, o.s., Sue Ryder International CZ, o.p.s. (jako nástupnická organizace
odstupující společnosti Domov Sue Ryder,
o.p.s.), Univerzita Palackého v Olomouci. FoRS je
k 15.6. 2007 tvořen 28 členskými a 9 pozorovatelskými organizacemi.

Ve svém důsledku příprava na předsednictví
přispěje jak k revizi strategických vizí, tak
i k prohloubení externí spolupráce FoRS.
Rovněž posílí prosazování efektivnějších
a transparentnějších postupů při výběru
a realizaci rozvojových programů a projektů.
Nadále budeme působit směrem ke zvyšování
povědomí o rozvojové problematice,
k prohloubení dialogu se všemi partnery, mj.
při přípravě stanovisek FoRS k tvorbě rozvojové
politiky ČR a koherenci ostatních politik ČR
pro rozvoj. A to právě s důrazem na přípravy
předsednictví a důležitost témat rozvojové
spolupráce v prioritách ČR a na plnění mezinárodních závazků, které ČR v oblasti rozvojové
spolupráce přijala (zejména zvýšit podíl české
ZRS na 0,17 % HDP do roku 2010).
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8. Přílohy

Zasedání orgánů FoRS

•
•
•

9 zasedání Správní rady a průběžné rozhodování SR přes emailovou konferenci czech.
fors@fors.cz.

•

1 zasedání Dozorčí rady a průběžné přes
emailovou komunikaci.

•

Zasedání Valné hromady 11.5. (Londýnská
30, Praha 2) za účasti zástupců 20 členských
organizací a hostů z řad pozorovatelů
a žadatelů o členství.

•

V rámci Valné hromady se konala diskusní
část o Zahraniční rozvojové spolupráci ČR
s hosty z ORS MZV ČR a RS ÚMV
Průběžně účast členů a zástupce FoRS na
zasedáních koordinačního týmu kampaně
Česko proti chudobě.
Setkání členů FoRS na neformální diskusi
o aktuálním fungování FoRS 13.12. 2006.

Účast zástupců FoRS na vybraných oﬁciálních akcích
Hostující
organizace

Den

Akce

Kdo

Kde

28.4.

Setkání s ODACE - paní Martha Asim a pan
Maurice Leliever

Daniel Svoboda (DWW), Tomáš
Tožička (Ekumenická akademie
Praha)

Praha

Rozvojové
středisko

7.11.

Schůzka s MZV: Zadávací dokumentace ke
zvyšování povědomí veřejnosti o ZRS

Dagmar Trkalová (Educon), Jana
Krczmářová (FoRS)

Praha

MZV

9.11.

Setkání s misí OECD - Josef Füllenbach
(Permanent Delegation of the Federal Republic of Germany to the OECD), George
Carner (US Representative to DAC, USAID),
Elisabeth Thioléron (Review and Evaluation Division, OECD), Karen Jorgensen
(Review and Evaluation Division, OECD)

Šimon Pánek (Člověk v tísni),
Martin Balcar (Nadace Divoké
husy), Tomáš Tožička (Ekumenická akademie Praha),
Daniel Svoboda (DWW), Jana
Krczmářová (FoRS), Veronika
Divišová (Člověk v tísni)

Praha

MZV

21.11.

Setkání s Bogumilou Ordy, zástupkyní
Ministerstva zahraničních věcí Polska,
Odbor rozvojové spolupráce, III Sekretar

Jana Krczmářová (FoRS)

Praha

Rozvojové
středisko

Účast zástupců FoRS na vybraných školeních a seminářích
Den

Akce

Kdo

Kde

Hostující organizace

6.3.

Seminář Rozvojová spolupráce ČR – Rok DWW - organizátor, členové
2006 - nový začátek?
FoRS

Praha

Sdružení
vodohospodářů ČR,
Rozvojové středisko

14. 15.6.

Školení Project Cycle Management

Praha

Rozvojové středisko

Daniel Svoboda, Lubomír
Paroha (DWW) - lektoři,
členové FoRS

České fórum pro rozvojovou spolupráci

19. 20.6.

Regional IDEAS workshop on Countryled Evaluations and Systems: Practical
experience of the Central and Eastern
European Region

Daniel Svoboda, Vít Lesák
(DWW) - spoluorganizátoři,
členové FoRS

Praha

IDEAS, Rozvojové
středisko

31.7. - Letní škola: Project Cycle Management
12.8. v rámci European Capacity Building
Programme for International Development Cooperation

Petra Krylová (ARPOK)

Berlín

Humboldt University, SLE - Center for
Advanced Training in
Rural Development

2.8.

Seminář v rámci kampaně ČpCH
v Informačním středisku OSN na téma
NGO‘s a rozvojové trendy v budování
kapacit s vazbou na MDG‘s

Koordinační tým ČpCH, zástupci FoRS, cca 20 zástupců
NNO a dobrovolníci

Praha

Glopolis, FoRS,
Informační centrum
OSN, kampaň Česko
proti chudobě

14. 15.9.

DG Trade Civil Society Seminar

Petra Krylová (ARPOK)

Budapešť

DG Trade

12. Školení Project Cycle Management
13.10.

Členové FoRS

Praha

Rozvojové středisko

19. Školení Project Cycle Management
20.10.

Členové FoRS

Olomouc

Rozvojové středisko

14. Školení Project Cycle Management
16.11.

Členové FoRS

Praha

Rozvojové středisko

27. Seminář: Preparing a project proposal
30.11. for EU budget line 21-02-03

Zástupci 10 členských organizací FoRS, 1 pozorovatelské a
jejich partnerů v ČR a zahraničí

Praha

FoRS, Trialog, MZV

29. Školení Project Cycle Management
30.11.

Členové FoRS

Brno

Rozvojové středisko

6. 7.12.

Členové FoRS

Praha

Rozvojové středisko

12. Winter School: Migration and Develop17.12. ment in European Perspective

Lucie Doružková (Člověk
v tísni)

Soesterberg (NL)

Kontinenten / Stichting Mondiale Samenleving together with
TRIALOG / Working
Group Enlargement

13.12. Diskusní Setkání FoRS

Členové FoRS a Správní rada

Praha

FoRS

Školení Project Cycle Management

Cesty členských organizací FoRS podpořených z Travel Fondu FoRS
Den

Akce

Kdo

Kde

Hostující
organizace

8. 12.2.

Zasedání evropské kampaně Global Call for
Actions Against Poverty

Ondřej Kopečný (Educon)

Lisabon
(PT)

GCAP Portugal

27. 28.2.

Study visit do Grazu

Daniel Svoboda a Lubomír
Paroha (DWW)

Graz (AT)

EU-platform
Austria, RPP

22. 23.6.

Workshop of the Regional Partnership
Programme in preparation of the EU-Africa
Strategy Conference in Vienna

Lenka Adamcová, Tereza
Němečková (Vysoká škola ekonomická)

Vídeň

EU-platform
Austria, RPP

David Šifra (VARA)

Berlín

ActionAid, GCAP
Germany

8. Zasedání evropské kampaně Global Call for
10.11. Actions Against Poverty Face to Face GCAP
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19. RPP Study visit to Linz - Global Education
20.11.

Martin Balcar (NDH), Petr Lebeda
(Glopolis), Lenka Dudková (ARPOK), Eva Malířová (Společnost
pro Fair Trade), Markéta
Břešťanová (Člověk v tísni), Jana
Švecová (Salesiánská asociace
Dona Bosca), Tereza Komárková
(AMO)

Linz (AT)

EU-platform
Austria, RPP

27. Konference: UN Global Youth Leadership
30.11. Summit - Accelerating the Achievement of
the Millennium Development Goals

Jana Krczmářová (FoRS)

New York

OSN

Berlín

WEED

29. Konference “The New Financial Architecture Petr Lebeda (Glopolis)
30.11. - A Ruin? Making Financial Markets Work for
Development“

Účast zástupců FoRS v pracovních skupinách CONCORD a RPP
Den

Akce

Kdo

Kde

Hostující
organizace

18. 19.1.

Zasedání Steering Committee RPP

Daniel Svoboda (DWW)

Ljubljana
(SL)

EU-platorm
Austria, SLOGA

28. 30.3.

Zasedání pracovní skupiny CONCORD - FDR

Daniel Svoboda (DWW)

Brussels

CONCORD

21.4.

Zasedání Steering Committee RPP

Daniel Svoboda (DWW)

Vídeň

EU-platform
Austria, RPP

1.
- 2.6.

General Assembly CONCORD

Šimon Pánek (ČvT), Daniel SvoBrussels
boda (DWW), Jana Krczmářová
(INEX - SDA), Ivana Plechatá (DSR)

CONCORD

12. 13.6.

Zasedání Project Appraisal Committee a
Steering Committee RPP

Daniel Svoboda (DWW), Karolína
Emanuelová (ADRA)

Vídeň

EU-platform
Austria, RPP

20.6.

Zasedání pracovní skupiny CONCORD - WG
on Enlargement

Veronika Divišová (Člověk v tísni)

Praha

Člověk v tísni,
CONCORD

27. 28.6.

Zasedání pracovní skupiny CONCORD - FDR

Daniel Svoboda (DWW)

Brussels

CONCORD

18.9.

Zasedání Steering Committee RPP

Daniel Svoboda (DWW)

Vídeň

EU-platform
Austria

18.10. Zasedání pracovní skupiny CONCORD - FDR

Daniel Svoboda (DWW)

Brussels

CONCORD

23. General Assembly CONCORD
24.11.

Jana Krczmářová (FoRS)

Brussels

CONCORD

25. Zasedání pracovní skupiny CONCORD - De29.10. velopment Education Forum

Věra Exnerová (Člověk v tísni)

Sliema
(Malta)

CONCORD

České fórum pro rozvojovou spolupráci

Kde mají členové FoRS
své projekty?
Afgánistán
Albánie
Angola
Arménie
Čečensko
Bělorusko
Benin
Bosna
Brazílie
Burkina Faso
ČR
Demokratická
rep. Kongo
Etiopie
Ghana
Gruzie
Guinea
Haiti
Indie
Indonésie
Irák
Jordánsko
Kazachstán
Keňa

Kosovo
Libanon
Malawi
Moldavsko
Mongolsko
Namíbie
Nepál
Nikaragua
Pákistán
Peru
Rumunsko
Senegal
Srbsko
Srí Lanka
Středoafrická
republika
Sudán
Tanzánie
Thajsko
Uganda
Ukrajina
Uzbekistán
Vietnam
Zambie

