
Výroční zpráva 2010  
České fórum pro rozvojovou spolupráci



Sídlo: Bělehradská 92, 120 00 Praha 2

Inka Píbilová, ředitelka, inka.pibilova@fors.cz, +420 777 273 909
Zuzana Sládková, policy o(  cer, zuzana.sladkova@fors.cz, +420 774 736 700
Tel./Fax: +420 222 522 480, web: http://www.fors.cz 

Registrace:  Magistrát hlavního města Prahy, oddělení občansko-správních agend – č. 56/2150/02 ze 
dne 7. 10. 2002, IČO: 71010114, DIČ: CZ71010114 (není plátcem DPH)

Peněžní ústav:  ČSOB, a. s., Anglická 20, 120 00 Praha 2, č. ú. 181618095 / 0300
Fotogra? e na obálce: Jitka Horáková, Charita ČR, Výuka znevýhodněných žen v Senegale
Gra? cká úprava a sazba:  Pavel Malíř Chmelař
Vydal FoRS v červnu 2011 

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci

Zájmové sdružení právnických osob zabývajících 
se rozvojovou spoluprací a humanitární pomocí 



1.  Úvodní slovo

2.  Představení FoRS

3.  Ovlivňování českých a evropských politik

4.  Posilování kapacit a koordinace členů a pozorovatelů

5.  Strategická partnerství a osvěta

6.  Organizační struktura

7.   Finanční zpráva

8.  Přehled publikací, stanovisek a zpráv

Seznam použitých zkratek
CONCORD – European NGO Confederation for 

Relief and Development – Evropská konfede-
race NNO pro humanitární pomoc a rozvoj

CODEV – pracovní skupiny pro rozvojovou spo-
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EU – Evropská unie
EU-12 – země přistoupivší do EU po roce 2004
FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
GAERC – General A[ airs and External Relations 

Council – Rada pro všeobecné záležitosti a 
vnější vztahy

GENE – Global Education Network Europe – ev-
ropská síť globálního vzdělávání, složená ze 
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MZV – Ministerstvo zahraničních věcí České re-

publiky
NNO – nevládní neziskové organizace
NSA LA – Non State Actors and Local Authorities 

in Development – tematický program Evrop-
ské komise pro ? nancování projektů nestát-
ních subjektů a místních municipalit v rozvo-
jové spolupráci

ODA – O(  cial Development Assistance – o? ciál-
ní rozvojová pomoc dle DAC/OECD

ORS MZV – Odbor rozvojové a humanitární po-
moci Ministerstva zahraničních věcí České re-
publiky

OSN – Organizace spojených národů
PS – pracovní skupiny FoRS
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ZRS ČR – zahraniční rozvojová spolupráce Čes-
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Úvodní slovo

Rok 2010 aspiruje na to, aby byl jednou označo-
ván jako zlomový pro oblast zahraniční rozvojo-
vé spolupráce v České republice. V tomto roce byl 
formálně završen proces transformace zahranič-
ní rozvojové spolupráce přijetím Zákona o zahra-
niční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci. 
FoRS se aktivně zapojil do jeho připomínková-
ní a  věřím, že svým úsilím přispěl k  úspěšnému 
schválení tohoto zákona. 

V roce 2010 se FoRS výrazněji zapojil do ovlivňo-
vání politik na úrovni Poslanecké sněmovny Par-
lamentu ČR, když zorganizoval úspěšné Posla-
necké dny pro rozvoj. 

FoRS a jeho členové byli v oblasti české politiky 
aktivně zapojeni do přípravy programů pro prio-
ritní země ZRS ČR. V rámci FoRS vznikla nová pra-
covní skupina humanitární pomoci, která vypra-
covala po vzoru registrací na úrovni EU návrh na 
registraci NNO poskytujících humanitární pomoc 
ze zdrojů ČR. Dlouhodobé úsilí FoRS o zavedení 
systému transparentních evaluací přineslo v roce 
2010 své ovoce, neboť MZV ČR s  těmito začalo. 
FoRS se také aktivně zapojil do tvorby Národní 
strategie pro globální rozvojové vzdělávání pod 
vedením MŠMT. 

I v  roce 2010 pokračovaly aktivity FoRS na poli 
ovlivňování evropských politik, zástupci FoRS byli 
aktivně zapojeni do pracovních skupin evropské 
konfederace CONCORD a podíleli se na přípra-
vě společných stanovisek. Mimo evropskou kon-
federaci CONCORD zástupci FoRS komunikova-
li se všemi klíčovými aktéry přímo v Bruselu – se 
stálým zastoupením ČR při EU, Evropskou komi-
sí, s poslanci evropského parlamentu a evropský-
mi komisaři. 

Neméně důležitá úloha platformy FoRS je do-
vnitř, tedy směrem ke svým členům. V této oblasti 
se aktivně posilovala úloha pracovních skupin ja-
kožto demokratického nástroje členů, probíha-
la školení pro členy a sekretariát FoRS intenzivně 

pracoval na co nejširším zapojení členů do FoRS, 
na získání jejich zpětné vazby a na přizpůsobe-
ní aktivit FoRS tak, aby co nejvěrněji odrážely zá-
jmy členů. Celkově došlo k dalšímu posílení kapa-
cit FoRS, a to jak co do počtu členů a pozorovate-
lů, tak ohledně témat. Posílení kapacit se mimo 
jiné odráží na úspěšnosti členů FoRS při čerpání 
evropských zdrojů. 

V  neposlední řadě je třeba zmínit, že FoRS se 
v roce 2010 podílel na posilování kapacit zahra-
ničních platforem, když předával své zkušenosti 
s agendou předsednictví polským a maďarským 
rozvojovým organizacím občanské společnosti. 

Před platformou FoRS nadále zůstává řada výzev, 
v první řadě posílit zapojení všech členů do čin-
nosti FoRS tak, aby co nejvěrněji reprezentoval 
zájmy všech svých členů. FoRS bude také nadále 
pracovat na posílení svých vlastních kapacit a na 
své další profesionalizaci. 

Zde bych chtěl poděkovat všem, kteří se na čin-
nosti FoRS podíleli, v prvé řadě členským a pozo-
rovatelským organizacím, sekretariátu a správní 
a  dozorčí radě. Dále patří poděkování za spolu-
práci všem ostatním partnerům, státní správě, ev-
ropským a mezinárodním institucím. 

Věřím, že FoRS i v  dalších letech udrží laťku na-
stavenou v roce 2010 a díky podpoře svých členů 
bude i nadále důvěryhodným a relevantním part-
nerem a hráčem na poli rozvojové spolupráce, hu-
manitární pomoci a rozvojového vzdělávání. 

Pavel Gruber

předseda Správní rady FoRS
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České fórum pro rozvojovou spolupráci (FoRS) 
je platformou českých nevládních neziskových 
organizací (NNO) a dalších neziskových subjek-
tů, které se zabývají zahraniční rozvojovou spo-
luprací (dále jen ZRS), rozvojovým vzděláváním 
a humanitární pomocí. FoRS byl založen pat-
nácti NNO v roce 2002. Na konci roku 2010 sdru-
žoval již 54 subjektů, které zahrnovaly nevlád-
ní neziskové organizace, mezinárodní organiza-
ce, univerzity a další akademické instituce půso-
bící v oblasti rozvojové spolupráce, rozvojového 
vzdělávání a humanitární pomoci. 

Vizí FoRS je přispívat k odstranění extrémní chu-
doby, podporovat environmentálně udržitel-
ný a sociálně spravedlivý rozvoj, pomoci napl-
ňovat lidská práva, předcházet a nenásilně řešit 
kon  ̀ikty.

Poslání FoRS vychází ze společné snahy zvyšovat 
efektivnost, kvalitu a objem české zahraniční roz-
vojové spolupráce a humanitární pomoci, posilo-
vat pozitivní dopady působení českých rozvojo-
vých a humanitárních organizací a institucí v po-
třebných zemích i doma a při tvorbě souvisejících 
politik.

FoRS a jeho členové naplňují principy uvedené 
v  Kodexu efektivnosti FoRS: Znalost rozvojo-
vé problematiky a priorit cílových skupin, trans-
parentnost a odpovědnost za výsledky i postu-
py, partnerství založené na důvěře a společných 
hodnotách a zájmech, respekt k lidským právům 
a rovnosti mezi muži a ženami, odpovědnost za 
dopady a jejich udržitelnost.

Strategie FoRS na období 2011–2015 je k dispozi-
ci na www.fors.cz.

Činnosti FoRS jsou:

A) Zastupování zájmů členů FoRS a ovlivňová-
ní rozvojových a souvisejících politik na čes-
ké i  evropské úrovni (tzv. policy/advocacy) 
– spolupráce a dialog s českými a evropskými 

veřejnými institucemi, formulace a prosazová-
ní společných stanovisek neziskového sekto-
ru při tvorbě rozvojových a souvisejících poli-
tik i při jejich implementaci, tlak na dodržování 
mezinárodních závazků, efektivnost, transpa-
rentnost a dodržování hlavního cíle rozvojové 
spolupráce, tj. snižování chudoby a naplňová-
ní Rozvojových cílů tisíciletí.

B) Posilování kapacit a koordinace členů FoRS 
– podpora spolupráce členů FoRS a  realiza-
ce společných projektů, koordinace pracov-
ních skupin složených ze zástupců sdružených 
NNO včetně podpory výměny zkušeností a in-
formací mezi NNO uvnitř FoRS, zvyšování efek-
tivnosti a kapacit NNO pro realizaci projektů, 
vlastní rozvoj organizací i pro tvorbu politik na 
národní a mezinárodní úrovni.

C) Strategická partnerství a osvěta – spoluprá-
ce s dalšími organizacemi a koalicemi, posky-
tování informací médiím, studentům, odbor-
né i laické veřejnosti, vydávání odborných pu-
blikací, pořádání akcí pro zvyšování povědomí 
veřejnosti o globálních otázkách.

FoRS je jedním ze zakládajících členů CONCORD, 
Evropské konfederace NNO pro humanitární po-
moc a rozvoj. CONCORD je zastřešujícím sdruže-
ním národních platforem a sítí NNO ze zemí EU, 
jež zastupují více než 1600 nevládních organiza-
cí. Prostřednictvím CONCORD se FoRS zapojuje 
do diskuzí a politických jednání o rozvojové spo-
lupráci a souvisejících politikách na úrovni EU.

FoRS svým působením v roce 2010 přispěl k ná-
sledujícím výsledkům a úspěchům v těchto třech  
hlavních oblastech své činnosti:

• Ovlivňování českých a evropských politik (kap. 3)

• Posilování kapacit a koordinace členů a pozo-
rovatelů (kap. 4)

• Strategická partnerství a osvěta (kap. 5)
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Česká politika

V roce 2010 se FoRS zapojoval zejména do tvor-
by české politiky v oblasti rozvojové spolupráce, 
a to konkrétně do připomínkování Koncepce ZRS 
ČR na období 2010 až 2017, Zákona č.151/2010 
Sb. a Plánu na rok 2011 a Střednědobého výhle-
du ZRS ČR do roku 2013. Zároveň sledoval klíčo-
vé evropské a globální události v oblasti rozvojo-
vé spolupráce. V roce 2010 proběhlo min. 9 jed-
nání se zástupci Ministerstva zahraničních věcí 
ČR (MZV) a České rozvojové agentury (ČRA). FoRS 
dále prezentoval svá stanoviska jako pozorovatel 
na čtyřech zasedáních Rady pro ZRS, mezirezort-
ním orgánu Vlády ČR.  

FoRS se podařilo zapojit 9 organizací do přípra-
vy programů pro prioritní země ČR, což doka-
zuje potenciál členů k ovlivňování politik, pokud 
je pro ně téma relevantní. Vznikly 4  poziční do-
kumenty FoRS (Mongolsko, Moldavsko, Bosna 
a Hercegovina a Etiopie), ze kterých MZV čerpa-
lo při přípravě programovacích misí a samotných 
programů. 

FoRS aktivně sledoval volby do PSP ČR, setkal se 
se zástupci velkých stran a přispěl k  předvoleb-
ní debatě (organizované Glopolis) se zástupci re-
levantních politických stran na téma rozvojové 
spolupráce a  současných globálních problémů. 
Následně FoRS v září uspořádal Poslanecké dny 
pro rozvoj, zaměřené na nově zvolené poslance 
a poslankyně v Zahraničním výboru a Výboru pro 
evropské záležitosti, a představil tak problema-
tiku rozvojové spolupráce celkově jedenácti po-
slancům. Zahraniční výbor následně bohužel ne-
schválil opětovný vznik Podvýboru pro ZRS PSP 
ČR, FoRS proto bude nadále spolupracovat se Za-
hraničními výborem jako takovým a s jednotlivý-
mi poslanci a poslankyněmi.

V  roce 2010 členské organizace FoRS poskytují-
cí humanitární pomoc vytvořily novou pracov-
ní skupinu zaměřenou na sledování aktivit ČR 

a Evropské komise v této oblasti a také na výmě-
nu zkušeností. Výstupem pracovní skupiny hu-
manitární pomoc byl návrh registrací NNO po-
skytujících humanitární pomoc ze zdrojů MZV 
ČR, který byl přednesen v listopadu na zasedání 
Rady pro ZRS. 

Výsledkem monitoringu oblasti české zahranič-
ní rozvojové spolupráce v  letech 2009 až 2010 
byla již třetí hodnotící studie FoRS, tentokrá-
te nazvaná Jak Česká republika snižuje globál-
ní chudobu: Stínová zpráva o zahraniční rozvo-
jové spolupráci – retrospektiva pěti let. Zpráva 
byla představena 16. září 2010 u příležitosti Sum-
mitu OSN k Rozvojovým cílům tisíciletí, jehož se 
zúčastnil v  rámci o? ciální české delegace také 
zástupce FoRS Ondřej Kopečný. Souběžně pro-
běhla na britské ambasádě v Praze ve spolupráci 
s FoRS panelová diskuse k Rozvojovým cílům tisí-
ciletí s ředitelem pro vnější vztahy britské rozvo-
jové agentury DFID Eamonem Cassidym. Disku-
se se uskutečnila on-line za účasti zástupců stát-
ního a neziskového sektoru z ČR, Slovenska, Pol-
ska a Rakouska. 

Evropská politika

V roce 2010 FoRS rovněž navázal na přímou spo-
lupráci s  klíčovými aktéry v  Bruselu, započa-
tou v  průběhu předsednictví, a vedl přímý dia-
log s pracovníky Stálého zastoupení ČR v EU, Ev-
ropské komise a  českými poslanci v  Evropském 
parlamentu. Zástupci FoRS formálně jednali mj. 
i s Evropským komisařem pro sousedskou politi-
ku Štefanem Fülem a Evropským komisařem pro 
rozvojovou spolupráci Andreasem Piebalgsem. 

Zástupci FoRS se rovněž aktivně zapojovali do 
9 pracovních skupin, dále do 4 specializovaných 
skupin a do tvorby společných stanovisek evrop-
ské konfederace CONCORD. Jako každý rok FoRS 

Ovlivňování českých a evropských politik 333
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Ovlivňování českých a evropských politik

přispěl do souhrnné hodnoticí zprávy o evropské 
rozvojové spolupráci s názvem Penalty Against 
Poverty (Penalta proti chudobě). FoRS připomín-
koval společná stanoviska platformy CONCORD 
zejména na tzv. strukturovaný dialog Evropské 
komise (EK), což je proces zaměřený na nastavení 

vztahů s občanskou společností v budoucím ví-
celetém ? nančním rámci, a dále na Zelené knihy 
EK. Současně se zapojil do hledání řešení proble-
matiky nezapočitatelnosti DPH v projektech ? -
nancovaných z EK/EuropeAid.

3

5

K jakým úspěchům FoRS v roce 2010 přispěl:

1. FoRS byl od roku 2007 zapojen do připomínkování Zákona č. 151/2010 Sb. o ZRS a humanitární 

pomoci, v jehož ? nální verzi účinné od 1. 7. 2010 je patrné uvědomění si ČR své zodpovědnosti a na-
stavení cíle rozvojové spolupráce dle Evropského konsenzu o rozvoji. 

2. Dále Vláda dne 24. 5. 2010 přijala Koncepci ZRS na období 2010 až 2017, do které FoRS přispěl po-
zičním dokumentem v roce 2009 a následnými připomínkami. Oproti předchozí koncepci tento do-
kument obsahuje principy ZRS, širší mezinárodní kontext, nejméně rozvinuté země mezi zeměmi 
programovými i část o koherenci politik pro rozvoj. I přes přítomnost nerozvojových motivů a dal-
ších aspektů zahraniční politiky ? nální verze schválená vládou stanovuje za hlavní motiv ZRS ČR od-
straňování chudoby.

3. FoRS se dlouhodobě zasazuje o vyšší efektivnost ZRS ČR a prosazuje transparentní systém evaluací. 
Zástupci FoRS se proto zapojili do pracovní skupiny Evaluace při MZV, která systém pomohla nasta-
vit. V roce 2010 MZV evaluace zahájilo skrze spolupráci s UNDP Bratislava a FoRS se zúčastnil první-
ho kulatého stolu k výsledkům evaluací, které napomohou při formulaci programů a projektů v part-
nerských zemích. 

4. Zapojení členů a pozorovatelů FoRS do ovlivňování českých a evropských politik se v roce 2010 
zvýšilo také díky ad hoc pracovním skupinám k přípravě programů pro prioritní země ČR. Celkem 13 čes-
kých rozvojových NNO prokázalo, že mohou nabídnout nejen praktické zkušenosti z implementace pro-
jektů, ale i důležitou perspektivu občanské společnosti při tvorbě zásadních politických dokumentů. 

Foto: Setkání FoRS s eurokomisařem pro rozvoj, Andreasem Piebalsgem
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Pracovní skupiny FoRS

Pracovní skupiny (PS) FoRS představují základní 
způsob zapojení zástupců členů a pozorovatelů 
FoRS do činnosti platformy. V rámci tematických 
pracovních skupin organizace diskutují a řeší ob-
lasti společného zájmu, podílejí se na formulaci 
stanovisek a celkovém směřování FoRS, ale také 
koordinují společné akce. 

PS Policy (11 členů) byla zapojena do výše po-
psaných politických a strategických aktivit a také 
do přípravy strategie FoRS na léta 2011–2015. 

PS Globální rozvojové vzdělávání (GRV, 38 čle-
nů) se podílela mj. na přípravě Národní strategie 
globálního rozvojového vzdělávání, níže uvede-
ného národního semináře, či tvorbě on-line da-
tabáze materiálů GRV. Zástupci skupiny dále při-
spěli k evropské studii „DEAR“ ? nancované Evrop-
skou komisí a k „DE Watch“, zprávám o globálním 
vzdělávání v Evropě. Skupina rovněž iniciovala 
dvoudenní sdílení projektů a společné aktivity.

PS Rozvojová studia (celkem 70 zástupců z FoRS 
a dalších subjektů, zejména VŠ) se zabývala vyso-
koškolským rozvojovým studiem, zprostředkova-
la sdílení návrhů témat a konzultací závěrečných 
prací mezi vysokými školami a NNO. Výsledkem 
byla databáze s více jak 150 tématy a aktualizo-
vané stránky www.rozvojovastudia.cz.

Nová PS Gender (12 členů) připomínkovala ná-
vrh Evropské komise „EU Plan of Action on Gen-
der Equality and Women´s Empowerment in De-
velopment 2010–2015“, vytvořila dokument Gen-
derová rovnost a  posílení postavení žen (v ZRS) 
ve spolupráci s Visegradskými platformami NNO 
a poskytla konzultace pro členské organizace 
v oblasti genderu. 

Nová PS Humanitární pomoc (6 členů) se během 
svých setkání zaměřila zejména na systémové 
změny, a to vypracování návrhu na systém regis-
trací, jak je uvedeno výše. 

Nová PS  Efektivnost (13 členů) připravila návrh 
Kodexu efektivnosti členských organizací FoRS, 
který bude zaveden v roce 2011. 

Pro vytvoření pozic ke klíčovým otázkám byly ze 
zájemců z řad FoRS sestaveny dočasné pracovní 
skupiny: PS Dobrovolníci (5 členů), která se sou-
středila na přípravu brožurky pro dobrovolníky, 
dále PS Udržitelné technologie (7 členů), která 
vytvořila elektronický katalog nástrojů usnadňu-
jící začlenění moderních technologií do rozvojo-
vých projektů, a PS Financování NNO (15 členů), 
která se zabývala konzultacemi k tvorbě Trenina 
(průvodce projekty EuropeAid) a k problematice 
DPH. 

FoRS vytvořil také dočasně pracovní skupiny na 
přípravu projektů pro programové země: PS Mol-
dávie (8 členů); PS Mongolsko (8 členů); PS Etio-
pie (6 členů); PS Bosna a Hercegovina (7 členů). 
Hlavními aktivitami všech skupin byla příprava 
doporučení FoRS k jednotlivým zemím, zastupo-
vání FoRS na kulatých stolech k programovým ze-
mím organizovaných MZV a připomínkování pr-
votních návrhů programů.

Vzdělávání a zvyšování odborných kapacit NNO

FoRS organizuje řadu vzdělávacích aktivit po-
krývajících rozličné potřeby rostoucí členské zá-
kladny. V roce 2010 pokračoval dvouletý projekt 
„EuropeAid Helpdesk“, který napomohl zvyšová-
ní schopností českých rozvojových NNO získávat 
a  spravovat ? nanční prostředky z  Evropské ko-
mise díky dvěma školením a poradenství. FoRS 
v roce 2010 uspořádal řadu dalších školení a od-
borných seminářů, workshopů a kulatých sto-
lů ve spolupráci se zahraničními partnery; těch-
to akcí se zúčastnilo celkem nejméně 177 osob:

• Individuální a ? remní fundraising (26. 1. 2010, 
19 účastníků) 
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• Podíl ČR na klimatickém ? nancování „Fast 
Start Finance“ – ve spolupráci s Glopolis a CDE 
(27. 4., 16 účastníků) 

• Příprava žádosti o dotace ZRS ČR pro rok 2011 
– ve spolupráci s ČRA (13. 9. 2010, 41 účastní-
ků) 

• Klimatické změny, rozvojová spolupráce a hu-
manitární pomoc: Efektivní odpovědi na ne-
jistou hrozbu – ve spolupráci s  Charitou ČR 
(23.–24. 9. 2010, 20 účastníků) 

• Příprava matice logického rámce – ve spolu-
práci s ČRA  (13. 10. 2010, 17 účastníků) 

• Lidsko-právní přístup k rozvoji – ve spolupráci 
s Glopolis (25. 11. 2010, celkem 15 účastníků) 

• Kulatý stůl k práci s lokálními partnery v krizo-
vých situacích – ve spolupráci s  Charitou ČR 
(11. 5. 2010, celkem 19 účastníků) 

• Kulatý stůl k genderové problematice a inter-
ním projektovým evaluacím – ve spolupráci 
s CASE/ODI  (18.–19. 2., celkem 30 účastníků)

K jakým úspěchům FoRS v roce 2010 přispěl:

1. Došlo k posílení kapacity FoRS, a to jak co do počtu organizací (54 členů a pozorovatelů), tak co do 
počtu témat. V rámci FoRS vzniklo 9 nových pracovních skupin, které se zabývaly aktuálními otázka-
mi a potřebami členů a pozorovatelů FoRS. Důkazem rostoucích kapacit jsou i odborná setkání s eu-
rokomisaři či členství v o? ciální delegaci na Summitu OSN k Rozvojovým cílům tisíciletí. 

2. FoRS přispěl k tvorbě a implementaci mezinárodních standardů efektivnosti rozvoje z pohle-

du občanské společnosti, a to jednak globálních Istanbulských principů, přijatých na generálním 
shromáždění mezinárodního procesu Otevřeného fóra pro efektivnost rozvoje organizací občanské 
společnosti dne 29. 9. 2010, jednak přípravou národního Kodexu efektivnosti FoRS. 

3. Český asistenční tým EuropeAid Helpdesk ve spolupráci s punto.sud v letech 2009–2010 napomo-
hl díky školení, poradenství a sdílení zkušeností k navýšení nových projektových žádostí z 5 v roce 
2007, resp. 18 v roce 2008 na 45 v roce 2009 a 41 v roce 2010 (dle interních informací FoRS). Počet 
úspěšných projektů přitom byl: 4 (2007), 9 (2008), 23 (2009) a 9 (2010). Přes nižší úspěšnost v roce 
2010 vzhledem ke stále vyšší konkurenci mezi evropskými NNO je pozitivní, že české NNO v roli hlav-

ních řešitelů mají v klíčovém programu Non State Actors Local Authorities za léta 2008 – 2010 více 
jak dvojnásobnou úspěšnost oproti ostatním evropským NNO (26 % oproti 11 %). Také počet za-
pojených NNO roste, a zvyšují se tak jejich zkušenosti s vedením velkých mezinárodních projektů. 

Národní seminář globálního rozvojového vzdělávání 
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Strategická partnerství

FoRS ve spolupráci s  Glopolis předával zkuše-
nosti z českého předsednictví v Radě EU v roce 
2009 nejen polské platformě Grupa Zagranica a 
maďarské platformě HAND, ale také dalším pol-
ským a maďarským organizacím. Kromě studij-
ní cesty do Prahy byl uskutečněn v  každé zemi 
kulatý stůl k  prioritám NNO a byla vydána ang-
lická publikace Jak se zapojit do předsednictví 
EU. Došlo tak k multiplikačnímu efektu a k zajiš-
tění kontinuity diskutovaných společných priorit 
zejména v oblasti přenosu transformačních zku-
šeností, sousedské politiky a demokracie. FoRS 
také sdílel zkušenosti z ovlivňování politik na ev-
ropském semináři zorganizovaném francouzskou 
platformou CoordinationSUD. 

FoRS spolupracoval vedle evropské konfederace 
CONCORD, která je klíčovým parterem FoRS, i s dal-
šími zahraničními organizacemi: Trialog, DEEEP, 
Centrum Sever – Jih při Radě Evropy a také s národ-
ními platformami (vedle Grupy Zagranica a HAND 
také PMVRO, CONCORD Sweden, BOND a Dochas). 

Jak bylo zmíněno výše, FoRS se také aktivně zapo-
joval do globálního procesu efektivnosti rozvoje 
z pohledu organizací občanské společnosti (tzv. 
Open Forum for Civil Society Organisations Deve-
lopment E[ ectiveness), a to mj. i členstvím v řídi-
cím orgánu fóra. 

Na české úrovni FoRS zastupoval rozvojové NNO 
v  dalších partnerských subjektech a  koalicích, 
zejména v Klima koalici a kampani Česko proti 
chudobě. 

Osvěta

FoRS rovněž pokračoval v  informační a osvě-
tové činnosti. Během celého roku byly neustá-
le aktualizovány informace na webové stránce 
www.fors.cz, což přispělo k  vysoké návštěvnos-
ti stránek. 

FoRS společně se svými členy a dalšími partne-
ry vydal 5 tiskových zpráv k vybraným tématům, 
vystupoval v médiích a publikoval odborné člán-
ky. Uspořádal také 16. 9. 2010 tiskovou konferenci 
s názvem Rozvojové cíle tisíciletí – jak si svět stojí 
v roce 2010? Jak Česká republika snižuje globál-
ní chudobu?, kde byly představeny zpráva FoRS 
„Jak Česká republika snižuje globální chudobu“ 
a dále Zpráva OSN o Rozvojových cílech tisíciletí 
2010. 

Ve dnech 10. a 11. 6. 2010 proběhl pro 32 zástup-
ců NNO a odborné veřejnosti Národní seminář 
o  globálním rozvojovém vzdělávání ve spolu-
práci s centrem Sever – Jih. Prostřednictvím semi-
náře bylo zvýšeno povědomí veřejnosti o součas-
ných trendech v globálním rozvojovém vzdělává-
ní, posílen monitoring a evaluace v  této oblasti 
a byly sdíleny zkušenosti mezi účastníky. Na zá-
kladě předchozí analýzy a tohoto semináře FoRS 
vydal Zprávu o globálním rozvojovém vzdělá-
vání v České republice v letech 2008–2010. 

Zástupci FoRS již tradičně přednášeli také pro vy-
sokoškolské studenty, a to na Letní škole rozvo-
jové spolupráce v Olomouci či na České zeměděl-
ské univerzitě.

FoRS přispěl k  organizaci Dne pro rozvoj v  Olo-
mouci 7. 12. 2010, který pořádalo informační 
centrum Evropské komise, a zúčastnil se panelo-
vé debaty Evropská rozvojová spolupráce a boj 
proti chudobě ve světě, která byla určena širo-
ké veřejnosti. 

FoRS rovněž ve spolupráci s  Informačním cen-
trem OSN a platformou Demas uskutečnil dne 
9. 12. 2010 u příležitosti Světového dne pro lidská 
práva debatu Jak mohu přispět k prosazování lid-
ských práv ve světě?, kde přední čeští odborníci 
a odbornice na lidská práva a rozvoj poskytli kon-
krétní tipy, jak může každý český občan i občanka 
k prosazování lidských práv přispět.
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K jakým úspěchům FoRS v roce 2010 přispěl:

1. FoRS přispěl k růstu informovanosti české veřejnosti – jen stránky www.fors.cz navštívilo v roce 
2010 celkem 7 851 unikátních návštěvníků, přičemž počet návštěv dosáhl 15 230. 

2. FoRS umožnil posílení kapacit polských a maďarských NNO potřebných pro přípravu a realizaci 
předsednictví v EU, přispěl k výměně zkušeností mezi NNO a k identi? kaci společných zájmů. Závě-
rem byla publikována souhrnná zpráva.

3. FoRS se podílel v rámci pracovní skupiny Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) na 
tvorbě Národní strategie pro globální rozvojové vzdělávání, která byla přijata na počátku roku 
2011. Tato strategie umožní zohlednění globálních otázek a rozvoje jak ve formálním, tak neformál-
ním vzdělávání, resp. osvětě. 

Diskuse zástupců českych, maďarských
a polských NNO o předsednictví v EU 

9



Organizační struktura 666
Členové a pozorovatelé FoRS

FoRS se v roce 2010 opět rozrostl, a počet orga-
nizací tak k 31. 12. 2010 dosáhl 37 členů a 17 po-
zorovatelů. Dle průzkumu z  října 2010 (vyplně-
ného 33 organizacemi) se většina responden-
tů zúčastnila Valné hromady (70 %), školení v ČR 

(64 %) a stálých pracovních skupin FoRS (58 %). 
Část z  nich se zapojila do zpracování podkladů 
pro studie, stanoviska apod. (30 %) nebo do pří-
pravy programů pro prioritní země ZRS ČR (21 %).

Členové

1. ADRA, o. s.

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

3. Arcidiecézní charita Praha

4. ARS – Asociace pro rozvojovou spolupráci, o. s.

5. Asociace pro fair trade, z. s. p. o.

6. Centrum Dialog, o. s.

7. Centrum Narovinu, o. s.

8. Česká zemědělská univerzita – Institut tropů 
a subtropů

9. Člověk v tísni, o. p. s.

10. Development Worldwide (DWW), o. s.

11. EDUCON, o. s.

12. Ekumenická akademie Praha, o. s.

13. Humanitas Afrika, o. s.

14. Charita Česká republika

15. IGPN – International Gender Policy Network

16. INEX – Sdružení dobrovolných aktivit, o. s.

17. LL – LIKVIDACE LEPRY, o. s. 

18. MAHA – Management and Administration for 
Health Activities

19. Multikulturní centrum Praha, o. s.

20. Nadační fond Micro? nance

21. Občanské sdružení M.O.S.T. 

22. Organizace pro pomoc uprchlíkům

23. Otevřená společnost, o. p. s.

24. Pražský institut pro globální politiku – Glopolis, o. p. s.

25. SADBA – Salesiánská asociace Dona Bosca, o. s.

26. Sdružení pro integraci a migraci, o. s. 

27. Sdružení Podané ruce, o. s. 

28. Siriri, o. p. s.

29. SOZE, Sdružení občanů zabývajících se emigranty, 
o. s. 

30. Společnost pro Fair Trade, o. s.

31. Sue Ryder International CZ, o. p. s.

32. Světlo pro svět, o. s.

33. Univerzita Palackého v Olomouci

34. Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i.

35. Vysoká škola ekonomická – Fakulta mezinárodních 
vztahů 

36. Wontanara, o. s. 

37. (Volonté Czech, o. p. s. – členství pozastaveno)

Pozorovatelé
1.  Alterra, o. s.

2.  Ambos Mundos

3.  Blanka Šimůnková, Ing.

4.  Cassiopeia – Centrum ekologické a globální výchovy

5.  Česká rozvojová organizace, o. p. s.

6.  Eurosolar, o. s.

7.  Fair, o. s.

8.  FAIR LIFE, o. s.

9.  IOM – International Organisaton for Migration

10. Klub Hanoi

11. Lékaři bez hranic – Médecins Sans Frontières in Czech 
Republic, o. p. s.

12. Lenka Černá, M.A.

13. Neslyšící s nadějí, o. s.

14. Občanské sdružení Info-Dráček

15. Pro-Contact, o. s.

16. ShineBean, o. s.

17. Život 90, o. s.

10
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Orgány FoRS

Valná hromada jako nejvyšší orgán FoRS zase-
dala 26. 5. 2010 za účasti 21 členských a 11 po-
zorovatelských organizací FoRS. V roce 2010 pro-
běhlo 9 zasedání Správní rady, 2 zasedání Dozorčí 

rady a dále Roční setkání členů a pozorovatelů 
14. 12. 2010. Správní a dozorčí rada FoRS a Sekre-
tariát FoRS působily v roce 2010 v tomto složení:

Správní rada 

Předseda:   Pavel Gruber, Charita ČR

Místopředsedové:  Jarmila Lomozová, Arcidiecézní charita Praha
                         Petr Lebeda, Pražský institut pro globální politiku – Glopolis, o. p. s.
                         Šimon Pánek, Člověk v tísni, o. p. s.

Členové:  Jan Bárta, ADRA, o. s.
                Pavel Chmelař, Společnost pro Fair Trade, o. s.
                 Tomáš Tožička, EDUCON, o. s.

Dozorčí rada 

Členové:  Jiří Hejkrlík, Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU)
   Robin Ujfaluši, INEX – Sdružení dobrovolných aktivit (INEX – SDA)
   Tomáš Bílý, Společnost pro Fair Trade, o. s.

Sekretariát 

Ředitelka sekretariátu: Inka Píbilová 
Pracovnice pro oblast Policy (policy o(  cer): Zuzana Sládková
Koordinátorka pro posilování kapacit: Marie Zázvorková
Finanční manažerka: Karin Herrmannová, od září 2010 Květoslava Štěpánová

Činnost sekretariátu v roce 2010 podpořila také řada stážistů a stážistek.



Zdroje @ nancování FoRS

Celkem poskytnuté dotace a příspěvky v roce 2010 v Kč

MZV ČR – podpora platforem 1 045 000   

MZV ČR – projekty trojstranné spolupráce 240 282   

MZV ČR – Česko-polské fórum 170 000   

Evropská komise – projekt v rámci českého předsednictví 124 385   

Evropská komise – Fostering Global Responsibility (CASE/ODI) 199 865   

Evropská komise – projekt EUROPAID Helpdesk (punto.sud) 560 577   

Centrum Sever – Jih Rady Evropy 232 925   

Vlastní a jiné zdroje 390 132   

Členské a pozorovatelské příspěvky 237 000   

CELKEM 3 200 166   

 Výkaz zisků a ztrát k 31.12.2010 (v tis. Kč)

Název ukazatele Náklady Název ukazatele Výnosy

Spotřebované nákupy          89    Tržby za vlastní výkony           –      

Služby     1 271    Změny stavu zásob           –      

Osobní náklady     1 473    Aktivace celkem           –      

Daně a poplatky            1    Ostatní výnosy celkem        416    

Ostatní náklady          56    Tržby z prodeje majetku           –      

Odpisy, provozní majetek           –      Přijaté příspěvky        237    

Poskytnuté příspěvky          94    Provozní dotace     2 573    

Daň z příjmů           –       

Náklady celkem     2 984    Výnosy celkem     3 226    

Výsledek hospodaření 242   

Finanční zpráva 777
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Rozvaha k 31.12.2010 (v tis. Kč)

AKTIVA Stav k 1.1.2010 Stav k 31.12.2010

A) Dlouhodobý majetek 0 0
I. Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0
II. Dlouhodobý hmotný majetek 104 104
III.Dlouhodobý ? nanční majetek 0 0
IV. Oprávky k dlouhodobému majetku 104 104

B) Krátkodobý majetek 3168 744
I. Zásoby 0 0
II. Pohledávky 2107 25
III.Krátkodobý ? nanční majetek 1057 697
IV. Jiná aktiva celkem 4 22

ÚHRN AKTIV 3168 744
 

PASIVA

A) Vlastní zdroje 457 699
I. Jmění 99 99
II. Výsledek hospodaření 358 600

B) Cizí zdroje 2711 45
I. Rezervy 0 0
II. Dlouhodobé závazky 0 0
III. Krátkodobé závazky 2274 42
IV. Jiná pasiva 437 3

ÚHRN PASIV 3168 744

Zpráva Dozorčí rady Zpráva auditorky



Přehled publikací, stanovisek a zpráv 

Přehled publikací, stanovisek a zpráv

Veškeré publikace jsou k dispozici v sekci „dokumenty“ na www.fors.cz.

Vlastní publikace FoRS:

• FoRS: Jak Česká republika snižuje globální chudobu, Stínová zpráva o zahraniční rozvojové spoluprá-
ci – retrospektiva pěti let 

• FoRS: Zpráva o Globálním rozvojovém vzdělávání v ČR v letech 2008–2010 

Publikace, na kterých se FoRS spolupodílel:

• FoRS, Glopolis: How to Engage in the EU Presidency: Recommendations for Hungarian and Polish De-
velopment NGOs

• CONCORD AidWatch: Penalty Agains Poverty 

• CONCORD: European Development Education Monitoring report – DE Watch

• EC: Study on the Experience and Actions of the main European Actors Active in the Field of Develop-
ment Education and Awareness Raising – DEAR Study  

Závěrečné zprávy z jednotlivých projektů: 

• Asistenční tým (Helpdesk Platform) a podpora pro nestátní subjekty a územní samosprávu působící 
v oblasti rozvojové spolupráce v nových členských zemích EU 

• FoRS pro české předsednictví EU: Efektivnost organizací občanské společnosti v rozvojové spolupráci

• Podpora kapacit platformy FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci v roce 2010 na národní 
a evropské úrovni 

• Posilování globální zodpovědnosti: Tvorba znalostní sítě o rozvojových strategiích určená k posílení 
přesahu iniciativ neziskového sektoru v nových členských státech Evropské unie 

• Příprava polského předsednictví v Radě EU s ohledem na české a polské priority zahraniční rozvojo-
vé spolupráce z perspektivy organizací občanské společnosti 

Stanoviska FoRS:

• Stanovisko k dodatečnému krácení dotací nevládním neziskovým organizacím v roce 2010 

• Připomínky k Plánu zahraniční rozvojové spolupráce v roce 2011

• Doporučení FoRS k programové zemi Bosna a Hercegovina na léta 2011–2017

• Doporučení FoRS k programové zemi Etiopie na léta 2011–2017

• Doporučení FoRS k programové zemi Moldavsko na léta 2011–2017

• Doporučení FoRS k programové zemi Mongolsko na léta 2010–2017

• Návrhy k projednání na neformálním zasedání ministrů pro rozvoj 21. – 22. 10. 2010 
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• Připomínky k Rámcové pozici / Stanovisku pro Parlament ČR k Zelené knize Evropské komise „Bu-
doucnost rozpočtové podpory EU poskytované třetím zemím“

• Připomínky k Rámcové pozici / Stanovisku pro Parlament ČR k Zelené knize Evropské komise „Roz-
vojová politika EU pro udržitelný rozvoj a růst podporující začlenění. Zvýšení dopadu rozvojové po-
litiky EU“

Tiskové zprávy

• Kalkulačka ekologických a rozvojových organizací  napoví lidem, koho volit (Praha, 12. 3. 2010)

• EU a ČR nedostatečně podporují Rozvojové cíle tisíciletí (Brusel, Praha, 14. 4. 2010)

• Česká republika snižuje globální chudobu. Ne ale tam, kde je to nejvíc třeba (Praha, 16. 9. 2010)

• V New Yorku začíná summit OSN k Rozvojovým cílům tisíciletí (MDG’s) (Praha, 19. 9. 2010)

• Evropský komisař vyzval Českou republiku k většímu zapojení do rozvojové spolupráce EU (Praha, 
7. 10. 2010)
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