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1. SHRNUTÍ 

Projekt „Podpora kapacit platformy FoRS – Českého fóra pro rozvojovou spolupráci: 
v roce 2009“ byl základním pilířem v dlouhodobém rozvoji Českého fóra pro rozvojovou 
spolupráci (FoRS). Platforma FoRS byla založena jako zájmové sdružení právnických osob 
na základě potřeby nevládních neziskových organizací lépe se koordinovat, spolupracovat a 
hájit společné zájmy a vystupovat vůči institucím v ČR i EU. Z patnácti zakládajících 
členských organizací v roce 2002 zastupovala na konci roku 2009 již 32 členských 
organizací a 16 pozorovatelů (NNO, mezinárodní organizace, akademické instituce a další). 
FoRS se podílí na zvyšování povědomí o problematice rozvojových zemí (v úzkém napojení 
na celorepublikovou kampaň Česko proti chudobě). FoRS je rovněž zakládajícím členem 
Evropské konfederace NNO působících v oblasti rozvojové spolupráce a humanitární pomoci 
CONCORD (European NGO Confederation for Relief and Development), která je hlavním 
institucionálním partnerem vůči Evropské komisi a dalším institucím EU.  Uskutečněný 
projekt navazoval na projekty platformy FoRS, které byly realizovány z prostředků dotačního 
programu Ministerstva zahraničních věcí ČR (MZV ČR) pro NNO v předchozích letech. 

Projekt FoRS v roce 2009 sledoval hlavní cíl FoRS, kterým je posilovat nevládní neziskové 
organizace (NNO) jako kvalifikované partnery rozvoj ové spolupráce na národní 
a evropské úrovni.

Zapojení FoRS do předsednictví v Rad ě EU (viz také závěrečná zpráva projektu české 
platformy FoRS pro české předsednictví v Radě EU: Efektivita občanské společnosti 
v rozvoji) přispělo ke ovlivnění agendy ČR i EU v oblasti rozvojové spolupráce. FoRS měl 
v rámci předsednictví jedinečnou úlohu jako představitele českých NNO, a to jak přímo, tak 
v evropské platformě CONCORD. FoRS otevřel a prohloubil debatu uvnitř i mezi českými 
NNO a mezi nimi a politiky a úředníky o efektivnosti rozvojové spolupráce, specifických 
hodnotách a rolích NNO. FoRS rovněž přispěl do mezinárodního procesu NNO Open Forum 
for CSO Development Effectiveness prostřednictvím formulace českého příspěvku na 
základě úvah o efektivnosti vlastní činnosti v rozvojové spolupráci a poskytnutí prostoru pro 
diskuzi mezi klíčovými aktéry rozvojové spolupráce – NNO, donory a vládami - na 
mezinárodní konferenci o efektivnosti rozvoje v Praze. FoRS se v rámci své „Policy“ práce 
zapojil do připomínkování agendy Rady EU, resp. CODEV, ECOFIN aj. institucí a navázal 
řadu důležitých partnerství se státními i nestáními aktéry, např. se Stálým zastoupením 
České republiky při EU, díky které se zástupci FoRS zúčastnili zasedání výboru Rady EU 
CODEV a dalších aktivit spojených s předsednictvím ČR v Radě EU. 

FoRS se v roce 2009 nadále věnoval pokračující transformaci zahrani ční rozvojové 
spolupráce  (ZRS) České republiky v roce 2009 včetně pravidelné účasti na Radě pro ZRS, 
zasedání Zahraničního výboru PSP CR a Podvýboru pro zahraniční rozvojovou pomoc 
k zákona o ZRS a humanitární pomoci, účasti na  pracovních skupinách Rady pro ZRS ke 
koncepci a evaluacím. FoRS rovněž podporoval interní diskusi ke koncepci ZRS a vydal mj. 
zprávy „Česká pomoc na rozcestí“ či poziční dokument „Jakou chceme ZRS ČR?“ Za 
posledních sedm let byl vytvořen a upevněn partnerský vztah mezi FoRS a  Odborem 
rozvojové spolupráce a humanitární pomoci MZV ČR, Radou pro ZRS a dále Českou 
rozvojovou agenturou (ČRA), díky němuž byla možná společná práce na těchto otázkách. 

FoRS spolupracoval s institucionálními partnery na české a evropské úrovni  i v dalších 
důležitých oblastech ZRS a souvisejících politik, resp. témat. Např. se zapojil v rámci 
pracovní skupiny MŠMT na tvorbě Národní strategie pro globální rozvojové vzdělávání či 
prosazoval společná stanoviska v rámci platformy CONCORD Evropské konfederaci NNO 
působících v oblasti rozvojové spolupráce a humanitární pomoci (European NGO 
Confederation for Relief and Development), která je hlavním institucionálním partnerem vůči 
Evropské komisi a dalším institucím EU. Stanoviska se tákala např. struktury ZRS, finanční 
krize, koherence politik pro rozvoj, klimatických změn apod.  
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FoRS dále posiloval kapacity platformy i členských organizací na různých úrovních (vedle 
akcí v rámci předsednictví také v rámci pracovních skupin, školení, kulatých stolů, debat, 
konferencí atd.) a v různých oblastech (řízení EU projektů, práce s médii apod.). Díky 
zvýšenému počtu aktivit a relevanci témat se FoRS podařilo aktivně zapojit téměř
80% organizací do činnosti FoRS. Rovněž byl vyslán vyšší počet pracovníků na akce 
v zahraničí. To lze považovat za neobyčejný úspěch i s ohledem na vytížení pracovníků a 
řadu vlastních aktivit organizací v průběhu roku.  

FoRS a jeho členské organizace byly postupně také stále více zapojeny do evropských 
projekt ů financovaných mimo jiné z EuropeAid. V roce 2009 dle průzkumu FoRS získaly 
min. 4 členské organizace FoRS celkem 13 nových projektů z EuropeAid, čímž se zvýšil 
celkový počet projektů financovaných z tohoto generálního ředitelství v rámci finančního 
instrumentu DCI na min. 29. Tento nárůst považuje FoRS za velký úspěch a bude se v rámci 
své činnosti zasazovat nejen o další navýšení, ale zejména o zapojení dalších organizací 
a podpory efektivní implementace současných projektů. 

Podle průzkumu názorů a potřeb členů a pozorovatelů FoRS uskutečněného v říjnu 2009 
organizace hodnotí přínos platformy velmi pozitivn ě a vidí pozici FoRS  jako velmi silnou
(průměrně 8,4 bodů, kde 0 je slabá a 10 silná). Hlavní přínos FoRS spatřují organizace 
zejména v možnosti získání důležitých informací a kontaktů (76%), podpoře pozice 
neziskových organizací na národní i mezinárodní scéně (65%), nalezení nových partnerů a 
výměně zkušeností s dalšími organizacemi (59%, přičemž téměř všechny organizace 
spolupracují s dalšími členskými organizacemi FoRS) a ovlivnění zahraniční rozvojové 
spolupráce ČR (53%). Celkově můžeme konstatovat, že projekt přispěl k naplňování 
vytyčeného specifického cíle, který si platforma FoRS stanovila. FoRS potvrdil svou roli 
a pozici na národní i mezinárodní úrovni.  

Nevládní neziskové organizace a organizace občanské společnosti sdružené ve FoRS v roce 
2009 potvrdily, že zaujímají důležité místo v rozvojové spolupráci. Spolupráce navzájem a 
spolu s partnery národními, evropskými a v rozvojových zemích pomohla hledat řešení řady 
rozvojových problémů a přispět ke strategické změně politik, které ovlivňují životy lidí 
v rozvojových zemích. Tento projekt umožnil FoRS koordinovat tyto aktivity, efektivně působit 
na jednotlivé instituce na národní i evropské úrovni a zapojit co nejvíce NNO působících 
v rozvojových zemích i v ČR. 
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2. HODNOCENÍ AKTIVIT, VÝSTUPŮ, CÍLŮ A ROZVOJOVÉHO 
ZÁMĚRU PROJEKTU 

2.1 PŘEHLED AKTIVIT A VÝSTUP Ů VE VZTAHU K PLÁNU AKTIVIT A INDIKÁTOR ŮM 
PRO VÝSTUPY 

VÝSTUP 1.1. KAPACITY PLATFORMY FORS A JEJÍCH ČLENŮ JSOU POSÍLENY 
A SPOLUPRÁCE ROZVOJOVÝCH NEVLÁDNÍCH ORGANIZACÍ FUNG UJE. 

Nevládní neziskové organizace sdružené ve FoRS měly unikátní příležitost účinně se zapojit 
do politického rozhodování a implementace rozvojové spolupráce v rámci českého 
předsednictví a souvisejících aktivit. Zároveň se FoRS zapojil i do dalších evropských 
projektů (viz. příloha), čímž znásobil možnosti zapojení členských organizací do rozvojové 
spolupráce na české i evropské, resp. i světové úrovni (zejména v rámci procesu „Civil 
Society Organisations Development Effectiveness). 

FoRS naplnil všechny stanovené indikátory stanovené v tomto projektu: 
• Do společné činnosti FoRS bylo aktivně zapojeno přibližně 70 pracovníků

z minimálně 38 organizací, což znamená téměř 80% (oproti původně stanoveným 
30%) z celkového počtu členů a pozorovatelů FoRS. Zapojení valné většiny 
členských organizací alespoň do některé z činností FoRS bylo možné zejména díky 
aktivitám v rámci předsednictví a díky široké škále možností, které FoRS v roce 2009 
nabízel (viz. níže a rovněž vi závěrečná zpráva z předsednického projektu). 

• V roce 2009 proběhlo 11 zasedání Správní rady, dále Valná hromada FoRS, 
zasedání Dozorčí rady a rovněž vánoční setkání členů a pozorovatelů. Rovněž 
proběhlo několik kulatých stolů, školení a také 2 konference, kde měly členské a 
pozorovatelské organizace šanci se potkat. Indikátor 8 společných zasedání FoRS 
ročně tak byl překonán. 

• Dle přiložených prezenčních listin bylo v rámci tohoto projektu proškoleno min. 69 
osob, tj. dvakrát více než byl původní plán (min. 30 osob). To bylo umožněno také 
díky prostředkům z DEEEP projektu, ze kterých bylo financováno školení „Evaluace 
projektů rozvojového vzdělávání.“ V rámci projektů hrazených z EK a z Presidency 
Fundu FoRS organizoval další školení, a tak byl celkový počet proškolených osob 
ještě navýšen. 

• Dle přehledu akcí v příloze FoRS v roce 2009 vyslal min. 32 pracovníků na 
vzdělávací a odborné akce v ČR a zahraničí oproti původně plánovaným 10 osobám. 
Zvýšenou možnost účasti na akcích přineslo opět zejména předsednictví.  

• FoRS se zapojil do organizace společných aktivit a koordinace společných výstupů
s kampaní Česko proti chudobě v rámci pracovní skupiny Osvěta i koordinační 
skupiny Česko proti chudobě. FoRS dále aktivně spolupracoval (při konferencích, na 
přípravě tiskových zpráv apod.) s dalšími koalicemi, zejména s platformou Demas, 
Zelený kruh a s NNO zapojenými do kampaně Neziskovky a krize. 

Aktivita 1.1.1 Koordina ční a informa ční činnost platformy FoRS 

Realizace aktivity: 
• Personální zajištění – zaměstnanci:  

o Jana Miléřová (Krczmářová) – ředitelka na plný úvazek, od 21.9. 2009 na 
mateřské dovolené. 

o Inka Píbilová – ředitelka od 1.1.2009. 
o Zuzana Sládková – Policy Officer, díky grantu z Presidency Fundu a projektu 

Evropské komise ve spolupráci s CASE byl možný plný úvazek. 
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o Marie Zázvorková – Presidency Officer a od 1.7. 2009 rovněž Koordinátorka 
posilování kapacit na plný úvazek, a to díky grantu Evropské komise 
(předsednický projekt, resp. EuropeAid Helpdesk s organizací PuntoSud). 
Tato pozice tedy nebyla hrazena z dotace MZV pro rok 2009, ovšem úzce 
souvisí s hlavními oblastmi činnosti FoRS, tj. vzděláváním a podporou 
interního dialogu.  

o Na pozici informačního a koordinačního pracovníka, hrazeného plně z grantu  
Evropské komise (předsednický projekt) se vystřídalo v průběhu roku 2009 
několik osob, zejména Jiří Pasz a Kateřina Gabrielová. Tuto pracovníci 
zajišťovali mj. informační servis členských organizacím včetně elektronických 
novinek a správy webu. 

o V průběhu roku 2009 pracovali v Sekretariátu stážisté (dle potřeby 1-5 
stážisté současně), a to bez nároku na odměnu. 

• Hlavní činnosti Sekretariátu a ostatních orgánů FoRS včetně zlepšování vnitřních 
mechanizmů fungování FoRS:

o Informační činnost pro členy, podávání a zprostředkování průběžných 
konzultací organizacím FoRS pro přípravu projektů, komunikace se zájemci 
o pozorovatelský status a poskytování informací o FoRS uvnitř i vně
platformy. 

o Podpora 5 pracovních skupin Policy, Rozvojové vzdělávání, Rozvojová 
osvěta, Rozvojová studia a od 2.pol. roku 2009 Gender. Podpora spočívala 
v koordinaci setkání, zhotovení zápisu, případně poskytnutí prostor a 
občerstvení, resp. financování studií a podkladů (tj. česká zpráva o ZRS, 
zpráva o PCD, manuál globálního vzdělávání k MDGs). Rovněž byla 
aktualizována databáze členů nezasedajících pracovních skupin, které pracují 
dle potřeb členů a pozorovatelů FoRS. Jednotlivé pracovní skupiny sdílely 
informace a zkušenosti z dané oblasti, zapojovaly se do předsednického 
projektu skrze case studies, konference apod. a mj. spolupracovaly se 
státními aktéry v dané oblasti. (Např. pracovní skupina Rozvojové vzdělávání 
se podílela na přípravě Národní strategie pro globální rozvojové vzdělávání 
v rámci pracovní skupiny MŠMT). 

o Organizační a logistické zajištění všech aktivit FoRS a vybraných akcí ve 
spolupráci s ostatními subjekty (školení, setkání, jednání), příprava zasedání 
orgánů FoRS (viz níže). 

o Příprava podkladů pro jednání Správní rady a zástupců FoRS navenek (vůči 
MZV ČR i EU) – 10 zasedání Správní rady (22.1., 25.2., 19.3., 29.4., 18.6., 
28.7., 22.9., 3.11., 1.12., 16.12.), Valná hromada (3.6.) a zasedání Dozorčí 
rady (1.6.). Informování členské základny o programu těchto zasedání 
a distribuce zápisů z nich. 

o Finanční a organizační management, zajišťování finančních zdrojů
(fundraising) pro FoRS, vč. podávání projektových žádostí na MZV (dle 
webových stránek MZV byla dotace přidělena ve výši 1,1 mil. Kč) a na 
Evropskou komisi (v posledním výběrovém řízení v programu NSALA podány 
3 žádosti – žádost v rámci výzvy EuropeAid/127-765/C/ACT/RUE-1 podaná 
ve spolupráci s Concord Sweden je na čekací listině). 

o Zastupování FoRS v kampani Česko proti chudobě a spolupodílení se 
na manuálu k Rozvojovým cílům tisíciletí. 

o Příprava a tvorba prezentačních a informačních materiálů – Výroční zprávy 
FoRS 2008, informačních a propagačních materiálů dle potřeb FoRS 
(brožury, letáky a grafika pro „policy briefs“). 

o Networking a podpora spolupráce mezi členskými organizacemi, účast na 
vybranýh akcích (např. účast Jany Krczmářové – Miléřové na přípravném 
semináři GLEN v Kosteleckých horkách či účast Zuzany Sládkové a Marie 
Zázvorkové na letní škole rozvojové spolupráce v Olomouci).. 
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o Networking s partnery v zahraničí – poskytování informací o ZRS ČR 
a českém neziskovém sektoru, poskytování informací a kontaktů zájemcům 
o partnerství s českými NNO v projektech. 

o Zastupování NNO z FoRS v dalších partnerských subjektech a koalicích 
(evropské konfederaci CONCORD, vůči projektu TRIALOG, nevládním 
platformám v dalších zemích EU, kampani Česko proti chudobě, spolupráce 
s ekologickými NNO v Klima koalici a Zeleném kruhu, spolupráce 
s organizacemi působícími v oblasti demokracie a lidských práv v rámci 
Demas a další). 

• Provoz samostatné kanceláře Sekretariátu FoRS: místo pro vlastní činnost 
Sekretariátu i další akce FoRS a členů (jednání, zasedání Správní rady, schůzky 
pracovních skupin, pracovní schůzky s dalšími institucemi, využití prostor zejména 
pro mimopražské členy v případě potřeby).  

• Komunikační výměna uvnitř FoRS:
o Průběžná komunikace probíhala jednak v rámci osobních setkání 

(konference, semináře, jednání), jednak elektronicky. Správní rada v době
mezi jednotlivými zasedáními využívá emailové konference 
czech.fors@fors.cz. K pravidelnému informování široké členské základny 
(členové a pozorovatelé) dochází skrze novinky zasílaných (od října 2009 
pravidelně každý pátek) skrze fors@pandora.cz. Přes tuto hlavní emailovou 
konferenci fors@pandora.cz zasílají členové a pozorovatelé také vlastní 
komentáře, názory a podněty. V roce 2009 bylo do této konference přihlášeno 
téměř 150 kontaktních osob z jednotlivých organizací a bylo zde vyměněno 
cca 300 elektronických zpráv. 

o Pro jednání a konferenční hovory byl využíván internetový nástroj Skype. 
o Webové stránky www.fors.cz byly podle potřeb aktualizovány. Hosting byl 

změněn tak, aby odpovídal potřebám FoRS a zvýšené návštěvnosti jeho 
webu. 

o Průběžně byl aktualizován souhrnný adresář kontaktů. 
o Byla rozšířena knihovnička s tištěnými a elektronickými materiály, které jsou 

k dispozici pro organizace FoRS – reporty, analýzy, vybraná literatura, 
odborné časopisy. 

• Profesionální policy práce a odborné působení vůči institucionálním partnerům: 
o Zasedání pracovní skupiny Policy. (viz příloha) 
o Diskusní setkání FoRS (např. k přípravě Koncepce ZRS, Plánu ZRS a 

prioritních tématech na rok 2010 a další) 
o Příprava společných stanovisek FoRS, distribuce lobby dopisů a následná 

práce. (viz Výstup 1.2 a příloha) 
o Vydávání tiskových zpráv a vystupování v médiích nebo jejich 

zprostředkování. (viz. Výstup 1.1, Aktivita 1.1.1 a příloha) 
o Příprava Studie o ZRS ČR „Česká pomoc na rozcestí.“ (viz. výtisk v příloze) 

• Odborné působení FoRS vůči médiím a veřejnosti – vydávání tiskových zpráv 
k vybraným tématům, vystupování v médiích, odborné články:  

Tiskové zprávy (publikovány v rámci tohoto projektu a předsednického projektu FoRS, 
ukázky jsou v příloze) zahrnovaly především: 

o 28.1.Tisková zpráva - FoRS - Návrh EK o klimatu a rozvojových zemích 
o 31.3. Tisková zpráva - Zpráva o rozvojové pomoci OECD    
o 14.5. Tisková zpráva FoRS „Rozvojová spolupráce nesmí být v době

ekonomické krize odstavena na vedlejší kolej“ ve spolupráci s kampaní Česko 
proti chudobě a Informačním centrem OSN.  
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o 22.5. Tisková zpráva - Česko hostí mezinárodní konferenci o rozvojovém 
vzdělávání a osvětě    

o 23.-24.6. Tisková zpráva FoRS ke konferenci "CSO Development 
Effectiveness"  

o 10.9. Společná tisková zpráva s Otevřenou společností a dalšími NNO 
v souvislosti s kampaní "Neziskovky a krize" a výzvou adresovanou premiéru 
Janu Fischerovi ohledně financování NNO v roce 2010.   

o 15.10. Společná tisková zpráva FoRS, CONCORD a Glopolis "Evropské 
politiky poškozují chudé země." 

o 4.11. Společná tisková zpráva FoRS a Hnutí Duha "Rozvojové a humanitární 
organizace podporují Velkou výzvy." 

o 13.11. Tisková zpráva FoRS a Člověka v tísni u příležitosti Tisková zpráva 
kampaně 20 let české pomoci a vydání zprávy NNO o ZRS 2008-2009 "Česká 
pomoc na rozcestí."  

o 11.12. Společná tisková zpráva s Centrem pro dopravu a energetiku, CEE 
Bank Watch, Českem proti chudobě, Ekumenickou akademií, Glopolis, 
Greenpeace, Hnutím Duha a Zeleným kruhem "Česká vláda nabízí rychlé 
peníze pro chudé země. Jde ale jen o účetní trik."  

Hlavní tiskové konference FoRS (financovány z předsednického projektu FoRS): 
o 14.5. Tisková konference FoRS „Rozvojová spolupráce nesmí být v době

ekonomické krize odstavena na vedlejší kolej“ ve spolupráci s kampaní 
Česko proti chudobě a Informačním centrem OSN. TK se konala během 
kampaně CONCORD „10 Days of Action for Development“ (viz aktivita 1.3.1) 
před jednáním GAERC vedeného ČR 18. a 19. 5. Hlavní apel evropských 
NNO, včetně těch českých, byl na státy EU, které nejenže nenaplňují své 
závazky k financování rozvojové spolupráce, ale mnohé z nich naopak 
ohlásily snižování pomoci. Panelisty byli Jana Krczmářová (Miléřová), 
ředitelka sekretariátu FoRS, Petr Lebeda z partnerské organizace Glopolis a 
Michal Broža, ředitel Informačního centra OSN. 

o 23.6. Tisková konference (resp. tzv. press point) po zahájení mezinárodní 
konference FoRS „CSO Development Effectiveness“, kdy Daniel Svoboda 
jako zástupce FoRS poskytl novinářům informaci o akci a programu FoRS 
během českého předsednictví a kde proběhly rozhovory s hosty 
z rozvojových a transformujících se zemí.  

o 13.11. Tisková konference FoRS u příležitosti kampaně „20 let české 
pomoci“ ve spolupráci s partnerskou organizací Člověk v tísni s cílem 
ohlédnout se za uplynulými 20 lety a představit hodnotící zprávu NNO o ZRS 
2008-2009 "Česká pomoc na rozcestí." Na konferenci vystoupili za FoRS 
Šimon Pánek, Jan Bárta a Pavel Gruber a za MZV ČR Hana Ševčíková.  

Vybrané ohlasy v médiích (rovněž díky mediální kampani 20 české financované 
z předsednického projektu FoRS): 

o 19.5.2009, Český rozhlas, Je správné v současné době omezovat rozvojovou 
spolupráci?, 
http://www.rozhlas.cz/odpovednaspolecnost/svet/_zprava/584173  

o 20.5.2009, Aktualne.cz, Kohout: Obama si zaslouží s vězni z Guantanáma 
pomoct, 
http://aktualne.centrum.cz/zahranici/evropskaunie/clanek.phtml?id=637735  

o 18.10., Aktualne.cz, Studie:Rozvojová pomoc Česka si žádá lepší pravidla, 
http://aktualne.centrum.cz/zahranici/evropa/clanek.phtml?id=650399

o 29.10., Český rozhlas, Politika EU údajně poškozuje rozvojové země, 
http://www.rozhlas.cz/odpovednaspolecnost/svet/_zprava/651495  
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o 13.11., ČT24, Česko pošle na zahraniční pomoc méně peněz, může za to 
krize, http://www.ct24.cz/domaci/72527-cesko-posle-na-zahranicni-pomoc-
mene-penez-muze-za-to-krize/

o 13.11., Český Rozhlas, Kampaň 20 let české pomoci, 
http://www.rozhlas.cz/radio_cesko/audio/?p_dat_from=11.11.2009&p_gt=1&p
_po=-1&p_kat=-1&p_st=-1&dni=3 , přehrát příspěvek v 10:09 

o 13.11., České noviny, MZV:ČR sníží výdaje na zahraniční pomoc o 16%, 
http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/mzv-cr-snizi-vydaje-na-zahranicni-pomoc-o-
16-procent/407564

o 14.11., Denik.cz, Češi dají na rozvojové země méně peněz, 
http://www.denik.cz/ekonomika/cesi-daji-na-rozvojove-zeme-mene-
penez20091114.html  

o 19.11., Český rozhlas, Bilance 20ti let české rozvojové pomoci, 
http://www.rozhlas.cz/odpovednaspolecnost/svet/_zprava/660376  

o 13.12., Aktualne.cz, Ředitel Adry: Společnost štědrá k chudým je na tom líp, 
http://aktualne.centrum.cz/zahranici/afrika/clanek.phtml?id=655375   

o Rovněž byly publikovány tiskové zprávy na dostupných webových stránkách a 
v ČTK. 

Aktivita 1.1.2 Vlastní školení a seminá ře FoRS a vysílání zástupc ů organizací FoRS na 
další mezinárodní akce. 

FoRS uspořádal v roce 2009 také díky grantu MZV ČR a Evropské komise (v souvislosti 
s předsednickým projektem) řadu vlastních školení, kulatých stolů i mezinárodních 
konferencí a dále vyslal do zahraničí mnohem větší množství zástupců než v předchozích 
letech. Vzhledem ke stále širší členské základně a  zapojení co největšího počtu organizací 
považuje FoRS za důležité realizovat adekvátní vzdělávací aktivity pokrývající různorodé 
potřeby členů a pozorovatelů. Proto v druhé polovině roku vznikla pozice Koordinátorky 
posilování kapacit , kterou se stala Marie Zázvorková, do té doby Presidency Officer. FoRS 
uspořádal v roce 2009 řadu vlastních školení, kulatých stolů i mezinárodních konferencí a 
dále vyslal do zahraničí velké množství zástupců. Vzhledem k očekávanému snížení 
dostupných prostředků v roce 2010 rovněž usiloval o navázání partnerství se zahraničními 
institucemi a podal žádost o další financování.  

Realizace aktivity: 
• Ve dnech 8. – 9.1. proběhl ve spolupráci s polskou organizací CASE v rámci 

evropského projektu „Posilování globální zodpovědnosti: Tvorba znalostní sítě
o rozvojových strategiích určená k posílení přesahu iniciativ neziskového sektoru v 
nových členských státech Evropské unie“ mezinárodní kulatý stůl Rozvojová 
spolupráce v kontextu voleb do Evropského parlament u a jak vést výzkum 
relevantní pro rozvojovou praxi . Seminář vedli Anders Dahlbeck z britské platformy 
BOND a Ajoy Datta z britského institutu ODI. Zúčastnili se jej zástupci platforem 
Visegradské čtyřky a ze 4 členských organizací FoRS. Celkem se do diskuse o 
volbách do Evropského parlamentu (včetně přípravy společného memoranda) a do 
posilování dovedností v oblastí výzkumu zapojilo 9 českých a 8 zahraničních 
účastníků. Zápis a prezenční listina jsou v příloze, kde je i odkaz na další materiály 
on-line. 

• Dne 21.1. FoRS uspořádal miniseminář „Řízení projekt ů financovaných 
Evropskou komisí“  pro 10 účastníků z 6 členských organizací. Jednotlivé 
organizace zde sdílely zkušenosti s řízením projektů EK, zejména ohledně
uznatelnosti nákladů (costs eligibility), tržní konzultace (tendrů), transferu zdrojů z EK  
a požadavků na „EC visibility.“ Prezenční listina a zápis jsou v příloze. 

• Ve dnech 6.-7.4. FoRS ve spolupráci s projektem DEEEP uspořádal seminář
Evaluace projekt ů rozvojového vzd ělávání . Seminář vedla Margaret Burr, vedoucí 
britského centra Humanities Eduction Centre, a zúčastnilo se ho 21 osob 
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ze 7 organizací. Hlavními tématy byly různé metody hodnocení projektů rozvojového 
vzdělávání včetně sebe-evaluace včetně sdílení zkušeností z praxe. Zápis 
a prezenční listina jsou v příloze. 

• Dne 20.5. FoRS pořádal seminář Finanční a kontrakta ční management projekt ů
financovaných z EuropeAid . Ondřej Matyáš a Zdeněk Ralík z organizace Člověk v 
tísni poskytli informace ze školení pořádaného evropskou federací nevládních 
organizací CONCORD a EuropeAid o finančním a kontraktačním managementu 
projektů financovaných Evropskou komisí (23. - 24.3. 2009, Brusel). Semináře se 
zúčastnilo 17 osob z 10 členských a pozorovatelských organizací FoRS, kteří měli 
možnost vyměnit si zkušenost a zvýšit svou informovanost o problematice vedení 
evropských projektů. Zápis, prezentace a prezenční listina jsou v příloze, kde je i 
odkaz na další materiály on-line.  

• Dne 3.6. proběhla Valná hromada FoRS , kde byla projednána činnost FoRS za rok 
2008 a plán na rok 2009, byly zde schváleni noví členové FoRS a proběhla volba 
členů Správní a Dozorčí rady. Následně pokračovalo několik diskusních skupin, které 
se zaměřily na financování ZRS s ohledem na NNO, dále na koncepci ZRS ČR a 
dále na práci s partnery v souvislosti s klimatickými změnami. V závěrečném blku 
představila náměstkyně MZV ČR Helena Bambasová aktuální otázky ZRS ČR a poté 
zastupující ředitel Martin Náprstek zhodnotil fungování ČRA. Valné hromady se 
zúčastnilo 19 členských a 9 pozorovatelských organizací FoRS. 

• V týdnu 21. – 28.6. se zúčastnili 3 zástupci FoRS z 3 členských organizací letní školy 
DEEEP Summer School  v Rumunsku na téma „ YOUth ACT! Recognizing, 
motivating, engaging Young People as Actors in Development Education, 
Campaigning, Advocacy.“ Zápis z jednotlivých bloků a pracovních skupin, prezentace 
a seznam účastníků jsou na http://www.deeep.org/summerschool2009.html.  

• Ve dnech 9. – 10.11. byl uspořádáno školení Starting and Closing Projects 
Funded by EuropeAid , přičemž lektorkou byla Angela James, britská konzultantka. 
Semináře se zúčastnilo 22 osob z 9 členských a pozorovatelských organizací FoRS. 
Program, prezentace, další podklady a prezenční listina jsou v příloze. 

• Další semináře a setkání byly hrazeny zejména ze zdrojů Evropské komise 
a Presidency Fundu. Šlo zejména o školení práce s médii, školení v oblasti policy, 
studijní cestu do evropských institucí a NNO v Bruselu, interní seminář ke koncepci 
ZRS a evaluační seminář policy. 

• Zástupci FoRS se zúčastnili asi 80 akcí v ČR a v zahraničí, viz. příloha s přehledem 
hlavních akcí. 

• Místo původně plánovaného školení FoRS na finanční a operační management 
projektů podpořených z rozpočtu MZV se FoRS dle zájmu členských 
a pozorovatelských organizací soustředil na finanční a operační management 
projektů EK, přičemž realizoval výše zmíněné semináře ve dnech 21.1., 20.5. a 9.až 
10.11.  

V průběhu října 2009 FoRS uspořádal průzkum pot řeb a názor ů mezi téměř 50 členy a pozorovateli 
FoRS, přičemž dotazníky odevzdalo 45 % oslovených organizací. Pro rok 2010 a následující léta 
respondenti uvedli mezi preferovanými aktivitami ze strany FoRS zejména školení (74%), dále aktivity 
v rámci pracovních skupin FoRS (58%), analýzy / studie aktuálních politických otázek ZRS (42%), 
popřípadě konference (40%). Naopak diskusní setkání v členských organizacích (25%) a studijní 
cesty do zahraničí (16%) požadovalo méně organizací. Oproti předchozím rokům obecně vzrostl 
požadavek na vzdělávání a posilování kapacit, který tento projekt reflektuje. Rovněž metodika, která 
bude níže popsána, odráží preferované způsoby sdílení zkušeností mezi RNNO. 

Co se týče konkrétních požadavků na vzdělávání a posilování kapacit, v oblasti řízení projektů je dle 
názoru respondentů třeba posílit dovednosti týkající se hodnocení dopadů projektů (58%), finančního 
řízení projektů (53%), participativních metod plánování, monitoringu a evaluací projektů (42%). Pro 
rozvoj organizací potřebují pracovníci/ice získat dovednosti v privátním fundraisingu (57%), v práci s 
novými médii (53%), ve vedení kampaní a práci s médii obecně (47%), spolu s řízením lidských zdrojů
a finančním řízením (47%). Organizace vyžadují také prohloubení znalostí ve specifických tématech 
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rozvojové spolupráce, a to zejména s ohledem na sociální podnikání (47%), kvalitu a efektivnost 
rozvoje (37%), „Rights Based Approach“ vs. „Needs based Approach“, rozvojové vzdělávání a 
mikrofinancování (vše 32%).

FoRS proto zohlednil tyto požadavky v projektu podaném na MZV pro rok 2010. Rovněž ve spolupráci 
s Adrou připravoval projekt pro posilování kapacit, který následně v lednu 2010 podal na Evropský 
sociální fond. 

VÝSTUP 1.2 DIALOG NNO S INSTITUCIONÁLNÍMI PARTNERY FUNGUJE. 

Společné budování vztahů s partnery na Ministerstvu zahraničních věcí ČR, ČRA a dalších 
orgánech státní správy je důležitým prostředkem pro dosažení cílů FoRS. Na úrovni EU je 
tento dialog budován prostřednictvím zapojení FoRS do evropské .konfederace CONCORD, 
ale rovněž vlastními kontakty s vybranými odbory Evropské komise, se Stálým zastoupením 
ČR v Bruselu a českými poslanci v Evropském parlamentu. Tato spolupráce byla posílena 
v rámci předsednictví, kde byl FoRS přizván jako představitel NNO z předsednické země
k různým strategickým i operativním jednáním evropských institucí, jejichž seznam je uveden 
v příloze. 

FoRS z tohoto důvodu naplnil, resp. předčil stanovené indikátory následovně: 
• V roce 2009 proběhlo celkem min. 14 formálních setkání zástupců FoRS a MZV (tj. 

více jak 3 dle plánu).  
• FoRS předal formou osobních setkání či písemně řadu stanovisek MZV ČR, českým 

poslancům a senátorům , kandidátům do EP aj (viz. přehled níže, celkem cca 50 
různých setkání, jednání či dopisů), byl tedy překonán cíl min. 3 společných 
stanovisek FoRS institucionálním partnerům dle aktuálních otázek ZRS ČR. Níže je 
popsáno, jak tyto stanoviska byla reflektována v oficiálních dokumentech ZRS 
a vládních pozicích, pokud to bylo možné. 

Aktivita 1.2.1 Formulování spole čných stanovisek FoRS a jejich komunikace 
zainteresovaným stranám. 

Při formulování společných stanovisek FoRS je klíčová role Policy Officera FoRS (Zuzana 
Sládková) a dále pracovní skupiny Policy (včetně ředitelky Sekretariátu FoRS) a Správní 
rady FoRS. Správní rada komentuje a schvaluje připravená stanoviska na svých zasedáních 
a v naléhavých situacích i prostřednictvím elektronické komunikace a on-line konferencí. 

V roce 2009 FoRS úzce monitoroval vládních priority českého předsednictví v Radě EU 
v oblasti rozvojové spolupráce a podílel se na utváření agendy rozvojové politiky a dalších 
politik s dopadem na rozvojové země. FoRS rovněž aktivně sledoval a ovlivňoval legislativní 
a finanční rámec práce rozvojových a humanitárních NNO po celý rok 2009. FoRS také 
sledoval klíčové evropské a globální události v oblasti rozvoje a snažil se ovlivnit českou 
oficiální pozici. 

Vlastními prioritní oblasti platformy FoRS v roce 2009 byly: 
• V prvním pololetí 2009 

o Vlastní priority pro české předsednictví: Hlavní prioritou byla Efektivnost 
organizací občanské společnosti v rozvojové spolupráci  
(Civil Society Organisations – CSO Development Effectiveness). V rámci 
hlavní priority byly stanoveny následující okruhy: Dobré vládnutí a 
demokracie; Rozvojové vzdělávání; Udržitelné technologie pro udržitelný 
rozvoj; Migrace a rozvoj; Zemědělství a potravinová bezpečnost, Gender a 
rozvoj. 

o Sledování agendy českého předsednictví v oblasti rozvojové spolupráce 
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o Monitorování rozvojové spolupráce EU a jejich členských států ve spolupráci 
s CONCORDem. 

o Evropské volby 2009. 
o Aktivní zapojení se do přípravy správy o ZRS za rok 2008, střednědobého 

výhledu do 2012, plánu ZRS na rok 2010 a témat pro dotace na rok 2009. 
• V druhém pololetí 2009 

o Aktivní zapojení do přípravy nové Koncepce ZRS a výběru nových teritoriálních a 
sektorových priorit. 

o Koherence politik pro rozvoj. 
o Monitorování ZRS ČR a vydání druhé hodnotící zprávy o české ZRS. 
o Sledování agendy Konference OSN o klimatických změnách v Kodani. 
o Rozvojové cíle tisíciletí a příprava na rok 2010. 
o Národní strategie globálního rozvojového vzdělávání. 

Hlavní aktivity: 
• Během českého předsednictví v Radě EU se FoRS snažil ovlivnit českou oficiální 

pozici zejména na neformální zasedání ministrů pro rozvojovou spolupráci,, zasedání 
G20, ECOFIN, Evropské rady v březnu a červnu,  Rady pro všeobecné záležitosti a 
vnější vztahy (GAERC) v květnu a listopadu, ke konferenci OSN o dopadech finanční 
krize na rozvojové země v červnu apod.. 

• FoRS cíleně a průběžně komunikoval se zástupci Stálého zastoupení České 
republiky při EU, pracovní skupiny pro rozvojovou spolupráci Rady EU (CODEV), 
EuropeAid a dalšími institucemi EU. FoRS se zúčastnil např. neformálního zasedání 
ministrů zemí EU pro rozvojovou spolupráci v Praze, pracovní skupiny pro rozvojovou 
spolupráci Rady EU (CODEV) či setkání NNO se členy Společného parlamentního 
shromáždění zemí EU a Afriky, Karibiku a Tichomoří (AKT) v Praze. (dále viz setkání 
uvedená v příloze) 

• FoRS nadále úzce spolupracoval s MZV a ČRA, resp. s Radou pro ZRS. V roce 2009 
proběhlo celkem min. 14 setkání zástupců FoRS a MZV (tj. více jak 3 dle plánu). Šlo 
jednak o 5 zasedání Rady ZRS, resp. zasedání  pracovních skupin Rady (evaluace a 
koncepce), účast na společných seminářích (OECD) či konferencích (Building 
Concensus about EU Policies on Democracy Support či hlavní konference FoRS 
v rámci předsednictví), jednak o užší jednání a neformální setkání. 

• FoRS předal MZV, ČRA, resp. Radě pro ZRS několik stanovisek k české ZRS. 
Většina podnětů byla vznášena ústně na zasedáních Rady pro ZRS a je 
zaznamenána v oficiálních zápisech z těchto jednání. Písemná stanoviska byla 
prezentována v dotazníku určeném členům Rady ke koncepci ZRS, v pozičním 
dokumentu ke koncepci ZRS, ZRS 2010 a výhledu 2012, resp. k cílům a kritériím 
ZRS. Na základě těchto stanovisek byly částečně reflektovány návrhy FoRS 
v koncepci ZRS ČR (koncepce není dosud hotova, lze však předpokládat, že bude 
zohledňovat cíle ZRS, kritéria výběru prioritních zemí, kapitolu o koherenci politik či o 
evaluacích apod. dle pozičního dokumentu FoRS). 

• Dále FoRS předal společná stanoviska i českým poslancům a senátorům v 
průvodních dopisech s CONCORD AidWatch zprávou „Lighten the Load“ (červen), 
zprávy „Česká pomoc na rozcestí“ (listopad) a v dopisech s představením brožury 
„Světový rozvoj – co pro něj můžete udělat“ v listopadu 2009 a na parlamentní debatě
v rámci zasedání Podvýboru pro ZRS 4.12., kde byl rovněž distribuován poziční 
dokument. Zahraniční výbor, resp. Podvýbor pro ZRS PSP ČR rovněž vzal na 
vědomí pozici FoRS k připravovanému zákonu, přičemž ji zohlednil i ve svých 
pozměňovacích návrzích.  

• FoRS předal svá stanoviska i kandidátům do EP v rámci Výzvy k odpovědnosti EU ve 
světě u příležitosti voleb do EP. S min. 3 europoslanci byla po volbách do EP 
navázána či prohloubena spolupráce (mj. při osobních schůzkách 17.11 a v rámci 
elektronické komunikace ke specifickým tématům). 
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• V červnu FoRS uspořádal mezinárodní konferenci „Civil Society Organizations 
Development Effectiveness“ jako oficiální doprovodné akce českého předsednictví 
EU pod záštitou ministra zahraničních věcí ČR a ve spolupráci s platformou 
CONCORD, které se účastnili zástupci různých kontinentů, ale také čeští zástupci 
státních aktérů (hrazeno z předsednického projektu včetně příslušného 
spolufinancování ze strany MZV ČR). 

• Výsledkem monitoringu oblasti české zahraniční rozvojové spolupráce v letech 2008-
2009 včetně procesu transformace bylo publikování studie „Česká pomoc na 
rozcestí“. Na závěr publikace byly formulovány základní požadavky platformy vůči 
institucím české státní správy. Studie i požadavky byly prezentovány na tiskové 
konferenci 13.11. a parlamentní debatě 3.12. Zpráva byla distribuována hlavním 
státním i vybraným nestatním aktérům ZRS, tj. všem členům Rady a vybraným 
dalším kontaktům z MZV ČR, parlamentu ČR a dalším.  

• FoRS také připravil několik policy dokumentů (Výzva kandidátům do Evropského 
parlamentu, Gender v české ZRS) a tiskových zpráv (viz výše). 

• V rámci Valné hromady FoRS se uskutečnila mj. diskuse nad koncepcí ZRS ČR, a to 
jednak interně, ale i se zástupci MZV ČR a ČRA. 

• Zástupci FoRS se účastnili i dalších jednání na úrovni MZV ČR i neformálních 
schůzek, zejména s Odborem rozvojové spolupráce MZV ČR a České rozvojové 
agentury. 

• V úzké součinnosti s kampaní Česko proti chudobě byly zpracovány, zeditovány 
a publikovány brožury „Světový rozvoj – co pro něj můžete udělat“ a „Příliš vzdálené 
cíle“. Distribuce s průvodním dopisem se uskutečnila v druhé polovině roku 2009 
členům Parlamentu ČR a distribuce druhé brožury je plánována na první polovinu 
roku 2010 

• FoRS rovněž spolupracoval s platformou Demas, Zeleným kruhem a Klima koalicí a 
také Platformou podnikatelů pro ZRS. FoRS se zúčastnil zejména neformálních 
setkání, resp. byl zapojen do společných on-line konferencí („Klik“ konference Klima 
koalice). Výstupem je např. společné stanovisko s CONCORD a Zeleným kruhem 
jako reakci na aktuální dění během českého předsednictví v oblasti dopadů
klimatických změn na rozvojové země. 

Vybraná stanoviska, předána písemně či v rámci formálních setkání (další viz příloha): 

Dne Akce Kdo Kde Hostující 
organizace 

13.1. Zasedání Rady pro ZRS Šimon Pánek (ČvT), Jana 
Krczmářová (FoRS), 
Dagmar Trkalová 
(EDUCON), Zuzana 
Sládková (FoRS) 

Praha MZV 

30.1. Účast FoRS na 
neformálním zasedání 
ministrů pro rozvojovou 
spolupráci během českého 
předsednictví (29.-30.1.) 

Šimon Pánek (FoRS/ČvT) Praha MZV 

2.2. Schůzka se Stálym 
zastoupením ČR v Bruselu

Zuzana Sládková (FoRS) Brusel Stále zastoupení 

13.2. Otevřený dopis nevládních 
organizací vládám EU 
"Čas na evropské závazky 
nastal nyní." před 
zasedáním ECOFIN 
10.3.2009, tisková zpráva 
a inzerát uveřejnený v E15 

Šimon Pánek (FoRS/ČvT) Praha Greenpeace ČR, 
Hnutí DUHA, 
Glopolis, Cent.pro 
dopravu a energ., 
CEE Bankwatch 
Network, Zelený 
kruh, FoRS 
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9. - 10.3. Building Consensus about 
EU Policies on Democracy 
Support 

Jana Krczmářová (FoRS), 
Zuzana Sládková (FoRS), 
Jirka Pasz (FoRS), Michala 
Hozáková (ČvT) 

Praha MZV-CR, EC, 
EDP, DEMAS 

16.3. Zasedání Výboru Rady EU 
CODEV 

Petr Lebeda (Glopolis), 
Zuzana Sládková (FoRS) 

Brusel Rada EU 

6.4. Neformálni oběd se členy 
parlamentů zemí EU, AKT 
se zástupcemi NNO 

Šimon Pánek (ČvT), Jana 
Krczmářová (FoRS),  
Zuzana Sládková (FoRS), 
Jiří Pasz (FoRS) 

Praha FoRS a 
CONCORD 
Cotonou WG  

7.4. Pracovní snídaně s vice-
prezidentem Společního 
parlamentního 
shromáždění EU AKT 

Petr Lebeda (Glopolis) Praha ECOSOC, JPA, 
CONCORD 

7.4. Schůzka k volbám do EP s 
europoslancem 
J.Zahradilem 

Petr Lebeda (Glopolis), 
Zuzana Sládková (FoRS), 
Petr Patočka (Glopolis) 

Praha FoRS 

14.4. Výzva kandidátům do 
Evropského parlamentu 
2009 - Evropská unie a její 
odpovědnost ve světě, 
následně dopisy 
europoslancům 

Šimon Pánek (FoRS) Praha MZV 

16.4. Zasedání Rady pro ZRS Šimon Pánek (ČvT), 
Dagmar Trkalová 
(EDUCON), Jana 
Krczmářová (FoRS) 

Praha MZV 

16.4. Dopis adresovaný MZV k 
jarnímu baličku EK 

Jana Krczmářová (FoRS) Praha FoRS 

13.5. Dopis k otázkám rozvojové 
spolupráce a jejich 
zohlednění při zasedání 
GAERC 18. a 19.5.2009 a 
v závěrech rady 

Šimon Pánek (FoRS) Praha  FoRS 

18.5. Dopis MZV k plánu 
zahraniční rozvojové 
spolupráce na rok 2010 a 
střednedobému výhledu do 
2012 

Jana Krczmářová (FoRS) Praha  FoRS 

29.5. Zapojení do dotazníku k 
ZRS ČR a příprava 
Koncepce na léta 2011-
2015 

Šimon Pánek (FoRS) Praha MZV 

8.6. Reakce na poskytnutí 
přehledu "Informace o 
zahraniční rozvojové 
spolupráci realizované v 
roce 2008" - vyjádření a 
podněty FoRS pro MZV 

Jana Krczmářová (FoRS) Praha MZV 

11.6. Dopis ke zohlednění 
rozvojové spolupráce v 
rámci Evropské rady 18.-
19.6.2009 

Šimon Pánek (FoRS) Brusel Evropská rada 

23.-24.6. Konference "CSO 
Development 
Effectiveness" a tisková 
zpráva 

viz. prezenční listina Praha FoRS/CONCORD 

2.7. Zasedání Rady pro ZRS viz. prezenční listina MZV 
ČR 

Praha MZV 
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15.-17.7. Dopisy k ETC a ZRS 2010 
/výhledu do 2012 

Šimon Pánek (FoRS) Praha MZV 

14.-16.9. Studijní cesta do Bruselu viz. prezenční listina Brusel FoRS 
30.9. Schůzka pracovní skupiny 

MŠMT k národní strategii 
globálního rozvojového 
vzdělávání 

Blanka Medková (CvT), 
Lenka Sobotová (ČvT) 

Praha MŠMT 

6.10. Setkání s ředitelkou ORS 
MZV ČR, Hanou 
Ševčíkovou ke koncepci 
ZRS ČR 

Zuzana Sládková (FoRS), 
Inka Píbilová (FoRS), Šimon 
Pánek (FoRS), Petr Lebeda 
(FoRS) 

Praha MZV 

7.10. Zasedání Rady pro ZRS viz. prezenční listina MZV 
ČR 

Praha MZV 

14.10. Dopis k cílům ZRS a 
kritériím pro výběr 
prioritních zemí v rámci 
koncepce ZRS ČR 

Šimon Pánek (FoRS) Praha MZV 

19.10. Národní debata "Mír a 
stabilita jako jedna z 
podmínek naplňování 
MDGsna pozadí finanční 
krize a klimatických změn" 

Kateřina Gabrielová, Marie 
Zázvorková, Inka Píbilová 
(FoRS) 

Praha Educon - ČpCh 

2.11. ČR a EU-(papíroví) tygři v 
prosazování demokracie 
ve světě? Debata s 
evroposlanci J.Zahradilem 
a L.Roučkem 

Zuzana Sládková (FoRS), 
Inka Píbilová (FoRS) 

Praha DEMAS 

5.11. Setkání s Olgou 
Zdrálkovou, MZV ohledně
vládních stipendií 

Inka Píbilová (FoRS), 
Zuzana Sládková (FoRS) 

Praha FoRS 

11.11. 43. schůze zahraničního 
výboru Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR 
k vládnímu návrhu zákona 
o ZRS ČR a o změně
souvisejících zákonů

Šimon Pánek (ČvT), Zuzana 
Sládková (FoRS), Inka 
Píbilová (FoRS) 

Praha PSP ČR 

13.11. Tisková konference k 
uvedení české zprávy 
NNO "Česká pomoc na 
rozcestí" za účasti PhDr 
Hany Ševčíkové, řediteky 
ORS a tisková zpráva 

Šimon Pánek (ČvT), Jan 
Bárta (ADRA), Pavel Gruber 
(Charita ČR) 

Praha FoRS, ČvT 

16.11. Dopis o klíčových otázkách 
rozvojové spolupráce na 
zasedání GAERC 16. a 17. 
listopadu 2009 

Šimon Pánek (FoRS) Praha FoRS 

17.11. Mass Lobby Action v 
Evropským parlamentu 

Inka Píbilová (FoRS), Jan 
Bárta (ADRA), Aurele 
Destree (Glopolis), Martin 
Kloubek (Glopolis) 

Brusel CONCORD  

3.12. Parlamentní debata 
"Současné výzvy ZRS ČR"

viz. prezenční listina Praha FoRS 

8.12. Zasedání Rady pro ZRS Petr Lebeda (Glopolis), 
Šimon Pánek (ČvT), Inka 
Píbilová (FoRS) 

Praha MZV 

O přínosu těchto stanovisek svědčí mimo jiné děkovné dopisy  představitelů MZV, Vlády ČR 
aj., kteří oceňují příspěvek platformy FoRS a případně uvádí, jakým způsobem byla 
stanoviska zohledněna. (viz. příloha) 
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VÝSTUP 1.3 SPOLEČNÁ PRÁCE NNO S EVROPSKÝMI PARTNERY NA ÚROVNI EU 
POKRAČUJE. 

Zásadní pro zapojení českých NNO a FoRS do rozvojové spolupráce na evropské úrovni je 
dlouhodobě zejména aktivní práce v CONCORD – tj. evropské konfederaci NNO pro 
rozvojovou spolupráci a humanitární pomoc, a to formou: 

• účastí v klíčových pracovních skupinách CONCORD, 
• účastí na společných akcích a tvorbě stanovisek pro instituce EU, 
• účastí zástupců FoRS na Generálních shromážděních CONCORD, 
• aktivní komunikace s českými europoslanci. 

Dalšími klíčovými partnery na úrovni EU jsou: 
• Projekt Trialog  (Development NGOs in the Enlarged EU) – podporuje rozvoj 

platforem neziskových organizací v nových členských státech Evropské unie a jejich 
spolupráci s partnerskými platformami ve starých členských státech EU a rozvojovými 
zeměmi). 

• Projekt DEEEP  (Development Education in Europe Exchange Project) na výměnu 
zkušeností v rozvojovém vzdělávání a osvětě. 

• Eurostep – podporuje platformy nevládních neziskových organizací z nových 
členských států v aktivním zapojení do monitorování evropské rozvojové politiky. 

• Platformy  neziskových a nevládních organizací v 27 zemích Evropské unie 
a jednotlivé NNO. 

FoRS dosáhl zvolených indikátorů i v této oblasti: 
• Zástupci FoRS a jejich organizací se zúčastnili přes 30 vzdělávacích a odborných 

akcích spolu s evropskými organizacemi (ale plánu min. 10). 
• FoRS byl zastoupen v průběhu roku v 9 (dle plánu min. 3) pracovních skupinách 

CONCORD. 
• Celkem 3 žádosti FoRS a desítky žádostí organizací z FoRS (dle plánu min. 2) 

s evropskými partnery byly podány na některou z grantových výzev Evropské komise. 
• Zástupci FoRS byli zapojeni 7 pracovních skupinách CONCORD (Working Groups – 

WG, dle plánu min. 3). 

Aktivita 1.3.1 Ú čast FoRS v činnosti CONCORD a s dalšími evropskými partnery. 

FoRS vysílal zástupce do následujících pracovních skupin CONCORD  (Working Groups – 
WG), kteří se tak podíleli na analýze rozvojových témat a formulování požadavků
CONCORD vůči institucím EU a národním vládám členských států:  

• Policy Forum –Zuzana Sládková (FoRS) 
• WG EPAN – Enlargement, Pre-Accession and Neighbourhood - pozice neobsazena, 

agendu sledovala Zuzana Sládková (FoRS) 
• WG FDR – EU Funding for Development and Relief – Daniel Svoboda (Development 

Worldwide), náhradník Marie Zázvorková (FoRS) 
• WG DEF – Development Education Forum – Tomáš Knaibl (ADRA) 
• WG CSOs Development Effectiveness – Daniel Svoboda (Development Worldwide), 

náhradník Marie Zázvorková (FoRS) 
• Aid Watch Process – Petra Krylová (ARPOK), která v září 2009 ukončila členství 

v advocacy group pracovní skupině AidWatch. Národním koordinátorem je Zuzana 
Sládková (FoRS) 

• European Food Security WG - Aurele Destree (Glopolis) 
• Gender WG- Kristína Kosatíková (IGPN) 
• EU Election Task Force – Zuzana Sládková (FoRS) 
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Za hlavní výstupy, ke kterým FoRS v pracovních skupinách přispěl, resp. přínos pro české 
NNO sdružené ve FoRS lze považovat následující: 

• Policy Forum – tvorba společných stanovisek komentáře ke společným stanoviskám 
CONCORD, dále, koordinace jejich předávání příslušným aktérům, (např. premiérovi, 
ministrovi zahraničí apod.), resp. jejich ovlivňování, rovněž propojení s FoRS 
pracovní skupinou Policy a posilování jejích kapacit. 

• WG EPAN – aktivní zapojení do konzultací k European Transition Compendium 
(včetně osobního setkání s externím konzultantem EK), zapojení se do Eastern 
partnership Civil Society Forum a vytvoření společného dopisu FoRS/Concord pro 
budoucího českého eurokomisaře Štefana Fuleho. 

• WG FDR – Aktivní zapojení do procesu „Quadrilog,“ dále zapojení do konzultací 
k „Mid-term Review“ programu NSA/LA (včetně osobního setkání s externím 
evaluátorem EuropeAid), příprava české „power analysis.“ 

• WG DEF – účast na Deeep Summer School 2010, rovněž propojení s FoRS pracovní 
skupinou Rozvojové vzdělávání a posilování jejích kapacit, hosťování zasedání PS 
v Praze v květnu 2009.

• WG CSOs Development Effectiveness – aktivní zapojení do přípravy evropských 
konzultací k Open Forum. 

• Aid Watch Process – účast na Aidwatch seminářích, zapojení se do přípravy zprávy 
CONCORD „Lighten the Load“ a do časti o české ZRS a její uvedení v ČR  

• Gender and Development – zapojení se do připomínkování Gender Action Plan 
Evropské komise. 

FoRS dále spolupracoval s platformou CONCORD násled ovně: 
• FoRS koordinoval své aktivity a pozici v rámci předsednictví i posléze s evropskou 

platformou CONCORD a zajišťoval propojení činnosti českých rozvojových NNO 
s evropskou úrovní rozvojové spolupráce. Aktivní zapojení FoRS dokládá mj. účast 
zástupců FoRS a platformy CONCORD na zasedání výboru Rady EU CODEV (dále 
viz příloha).  

• FoRS spolupracoval na přípravě evropské zprávy CONCORD o plnění závazků vlád 
zemí EU na objem prostředků pro rozvojovou spolupráci – název: „Lighten the load“. 

• FoRS dále spolupracoval na přípravě evropské zprávy CONCORD o koherenci politik 
EU včetně situace v ČR s ohledem na rozvojovou spolupráci – název: „Spotlight on 
Policy Coherence“. Z této zprávy vznikl i český příspěvek „Co můžeme dělat proti 
globální chudobě v domácí politice.“ 

• Třetí zprávou CONCORD, do které byl FoRS zapojen, byla „EU Aid in Jeopardy“ 
a která je pokračováním zprávy „Lighten the Load.“ 

• FoRS vyslal zástupce také na 2 Generálním shromáždění CONCORD 16.-17.6. 
a 18.-19.11., kde FoRS prezentoval proces „CSO Development Effectiveness“ 
a výsledky předsednického projektu. 

• Celkem 4 zástupci FoRS se rovněž zúčastnil i Mass lobby v Evropském parlamentu, 
kdy všechny národní platformy souběžně diskutovaly aktuální problémy ZRS 
a koherenci politik pro rozvoj s jejich národními europoslanci. FoRS diskutoval se 
4 europoslanci, resp,. jejich asistenty a nastavil zde možnosti dlouhodobé 
spolupráce. 

• FoRS vyslal zástupce také na vybrané společných akce a setkání, např. semináře 
„How to relate efficiently with journalists.“ (viz příloha). 

• FoRS Sekretariát průběžně komunikoval se Sekretariátem CONCORD a mj. zaplatil 
CONCORD členský poplatek. 
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FoRS spolupracoval i s dalšími subjekty: 
• FoRS se v rámci předsednického projektu aktivně zapojil do globálního procesu 

efektivnosti rozvoje z pohledu organizací občanské společnosti (tzv. „Open Forum for 
Civil Society Organizations Development Effectiveness“), včetně zastoupení FoRS 
v nejvyšším orgánu Open Fora (tzv. “Global Facilitation Group“, neboli GFG), účasti 
na jednáních pracovní skupiny „CSO Development Effectiveness“ platformy 
CONCORD v Bruselu a sdílení zkušeností v rámci řady expertních seminářů a 
mezinárodních konferencí. 

• FoRS podal 3 žádosti o financování z prostředků EK v rámci programu NSALA 
společně s evropskými partnery, zejména národními platformami NNO, bohužel však 
výsledky zveřejněné v polovině roku nebyly příznivé – jeden z projektů byl umístěn na 
čekací listinu a dva projekty byly zamítnuty.  

• Průběžná komunikace s ostatními evropskými partnery a účast na vybraných 
společných akcích a setkáních dalších evropských (resp. i národních) platforem 
a projektů, např. účast na finálním zhodnocení RPP, finálním zhodnocení Presidency 
Fundu, valném shromáždění platformy Eurostep včetně panelu o rozvojových cílech 
tisíciletí, „Future Factory“ projektu Trialog IV, již zmíněné letní škole DEEEP, aj.  

• Průběžné zprostředkování kontaktů mezi zájemci o podávání evropských projektů a 
související poradenství skrze Trialog a zejména projekt EuropeAid Helpdesk, terý 
napomáhá úspěšnému plánování a realizaci projektů českých NNO financovaných 
z prostředků Evropské unie a spadajících pod EuropeAid. V posledním výběrovém 
řízení (výsledky z „call 2008“ byy vyhlášeny v roce 2009) byly české organizace velmi 
úspěšné, a to především jako partneři, případně i jako hlavní řešitelé. Dle vyjádření 
Kariny Chircu (Desk Officer pro střední Evropu pro cíl 2 v rámci NSALA) jsou české 
NNO dokonce minimálně dvakrát či třikrát úspěšnější než ostatní státy V4, resp. nové 
členské státy EU. Zájem o evropské projekty se zvýšil, a počet organizací zapojených 
do školení na toto téma narostl, proto lze očekávat ještě vyšší zapojení v roce 2010 
v rámci očekávaných nových výběrových řízeni. 

• Příprava evropských projektů FoRS s ostatními platformami, přičemž ze 3 projektů
byl 1 zamítnut ve fázi konceptu, další ve fázi plné žádosti a poslední je na čekací 
listině pro rok 2010.  

PRŮŘEZOVÉ AKTIVITY: 

Řízení, koordinace a administrace projektu  

Jak již bylo zmíněno ve výstupu 1.1, řízení projektu zajistila ředitelka v součinnosti Se 
Sekretariátem FoRS a dobrovolným zapojením aktivních členských a pozorovatelských 
organizací. Zásadní roli pro fungování FoRS a realizaci projektů měla činnost Správní rady. 
Strategická rozhodnutí pak vydala Valná hromada.  

Zhodnocení řízení projektu je uvedeno níže. 
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2.2 DOSAŽENÍ CÍLŮ VE VZTAHU K INDIKÁTOR ŮM PRO CÍLE PROJEKTU 

Projekt „Podpora kapacit platformy FoRS – Českého fóra pro rozvojovou spolupráci v roce 
2009“ sledoval jeden specifický cíl: Posilovat NNO jako kvalifikované partnery rozvojov é 
spolupráce na národní a evropské úrovni. 

Indikátory projektu na úrovni výstupů byly nejen dosaženy, ale překonány. Ve vztahu 
k indikátorům pro cíle projektu lze uvést zejména tyto skutečnosti a výsledky, ke kterým 
projekt přispěl: 

1. Předsednictví v Rad ě EU v první polovině roku 2009 znamenalo příležitost pro Českou 
republiku zdůraznit svou pozici v EU a ovlivnit agendu EU mimo jiné i v oblasti rozvojové 
spolupráce. FoRS měl v rámci předsednictví jedinečnou úlohu jako představitele českých 
NNO, a to jak přímo, tak v evropské platformě CONCORD. Zapojení FoRS do 
předsednictví přispělo především k následujícím výsledkům, na které FoRS navázal 
i v druhé polovině roku 2009: 

• Otevření a prohloubení debaty uvnitř i mezi českými NNO a mezi nimi a politiky 
a úředníky o efektivnosti rozvojové spolupráce, specifických hodnotách a rolích NNO. 

• Zapojení českých NNO a platformy FoRS do mezinárodního procesu NNO Open 
Forum for CSO Development Effectiveness prostřednictvím formulace českého 
příspěvku na základě úvah o efektivnosti vlastní činnosti v rozvojové spolupráci 
a poskytnutí prostoru pro diskuzi mezi klíčovými aktéry rozvojové spolupráce – NNO, 
donory a vládami - na mezinárodní konferenci o efektivnosti rozvoje v Praze. (v rámci 
předsednického projektu) 

• Zapojení do připomínkování agendy Rady EU, resp. CODEV, ECOFIN aj. 
a promítnutí požadavků FoRS/CONCORD. Např. dle přiloženého dopisu ministra 
zahraničních věcí Jana Kohouta na zasedání GAERC ve dnech 18. a 19.5. byly 
přijaty tyto závěry, které byly v souladu s prosazovaným stanoviskem FoRS, přičemž 
pan ministr v dopise zároveň potvrdil prohloubení spolupráce s FoRS. 

o Potvrzení finančních závazků členských států EU v oblasti ZRS. 
o Zdůraznění efektivnosti ZRS dle principů přijatých v Pařížské deklaraci 

a Akční agendě z Akkry. 
o Podpora dobrého vládnutí v rozvojových zemích, a to i v rámci zvýšené 

podpory v době krize. 
o Zdůraznění koherence politik, zejména politiky obchodní a zdůraznění 

rozvojové dimenze Dohody o hospodářském partnerství (EPAs).  
o Zohlednění různých forem globální krize při návazných jednáních G20, SB, 

OSN či G8. 
o Potvrzení nevládního sektoru jako nedílné součásti úsilí hledat řešení 

globálních problémů. 

• Posílení kapacit pro zvyšování dopadu vlastních akcí v rozvojové spolupráci a pro 
jednání s dalšími zainteresovanými stranami z řad vlád a donorů (rovněž skrze 
případové studie a pracovní skupiny FoRS založené v průběhu předsednictví).  

• Posílení platformy FoRS a její prestiže jako relevantního aktéra v rozvojové 
spolupráci na české i mezinárodní úrovni. (FoRS byl oceněn jak státními aktéry – viz 
děkovný dopis v příloze, tak hlavními představiteli CONCORD a dalších platforem na 
výše zmíněné konferenci) 

• Navázání partnerství s organizacemi z Globálního Jihu, Východu i Severu a posílení 
partnerství s konfederací CONCORD.  
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• Zviditelnění rozvojové problematiky také v médiích (viz výše zmíněné články, kampaň
Česko proti chudobě a 20 let české pomoci. Členové Správní rady FoRS vystoupili 
rovněž v Českém rozhlase a ČR 24, kde představili mimo jiné zprávu NNO „Ceská 
pomoc na rozcestí.“  

2. Pokračující transformace zahrani ční rozvojové spolupráce České republiky v roce 
2009 včetně prvního čtení zákona o ZRS a humanitární pomoci, dokončování 
institucionální reformy a příprava koncepce ZRS  byly důležitými tématy na české 
politické scéně, které FoRS reflektoval ve svých zprávách (viz. např. „Česká zpráva na 
rozcestí“ či poziční dokument „Jakou chceme ZRS ČR?“), stanoviscích a jednáních 
s institucionálními partnery (viz příloha). Přispěl tak zejména k těmto výsledkům:  

• FoRS se jako přidružený člen Rady pro ZRS aktivně zapojoval do ovlivňování 
rozvojové politiky a sdílel svá stanoviska na jednotlivých zasedáních Rady 
i pracovních skupin koncepce a evaluace. (viz zápisy ze zasedání) Mezi hlavními 
apely byl důraz na transparentnost, evaluace ZRS, výběr prioritních zemí dle 
potřebnosti atp. 

• Řada podnětů FoRS a NNO byla promítnuta do správních a legislativních procedur, 
jak je patrno jednak ze zápisů Rady pro ZRS, jednak z dalších jednání (např. jednání 
Zahraničního výboru o zákoně či jednání Podvýboru ZRS PSP ČR o koncepci ZRS), 
z přiložených dopisů, jednak i z výsledných dokumentů (zákon, koncepce, vypsaná 
dotační řízení apod.).   

3. FoRS působil na institucionální partnery na české a evropské úrovni  v dalších 
důležitých otázkách ZRS a souvisejících politik, resp. témat. 

• FoRS pracoval také s dalšími institucionálními partnery. Např. se podílí v rámci 
pracovní skupiny MŠMT na tvorbě Národní strategie pro globální rozvojové 
vzdělávání, kde již bylo zohledněno několik pozic FoRS (např. názvosloví, cíle, 
apod.). 

• FoRS a jeho organizace využily členství v CONCORD a další mezinárodní kontakty 
k prosazování společných stanovisek evropských NNO k aktuálním globálním 
problémům do české rozvojové politiky a společnému tlaku na národní a evropské 
úrovni k zvyšování kvality a kvantity rozvojové spolupráce (viz. výše zmíněné zprávy, 
které byly jednak citovány v tisku a jednak na ně reagovali zástupci českých 
i evropských institucí). 

4. FoRS dále posiloval kapacity platformy i členských organizací na různých úrovních
(vedle akcí v rámci předsednictví také v rámci pracovních skupin, školení, kulatých stolů, 
debat, konferencí atd.) a v různých oblastech (řízení EU projektů, práce s médii apod., 
viz výše).  

• Vzhledem k tomu, že kvůli nedokončené transformaci ZRS ČR nebyly zahájeny 
externí evaluace projektů, nelze objektivně říci, zda vzrostl počet pozitivně
hodnocených projektů realizovaných NNO z institucionálních zdrojů. Dle vyjádření 
Martina Náprstka z ČRA nebyly v roce 2009 námitky k projektům členských 
a pozorovatelských organizací FoRS jak co se týče formy, tak obsahu. Také audity 
neshledaly žádná závažná porušení využití prostředků státního rozpočtu. 

• Díky zvýšenému počtu aktivit a relevanci témat se FoRS podařilo aktivně zapojit 
téměř 80% organizací do činnosti FoRS (viz. seznam akcí a prezenční listiny 
v příloze). Rovněž byl vyslán vyšší počet pracovníků na akce v zahraničí. To lze 
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považovat za neobyčejný úspěch i s ohledem na vytížení pracovníků a řadu vlastních 
aktivit organizací v průběhu roku. Osvědčila se přitom spolupráce na tiskových 
konferencích, kulatých stolech, debatách, projektech aj. 

5. FoRS a jeho členské organizace jsou postupně stále více zapojeny do evropských 
projekt ů financovaných mimo jiné z EuropeAid. 

• Dále se prohlubovala spolupráce mezi českými a evropskými nevládními neziskovými 
organizacemi a podávání a realizace společných projektů a akcí. Zejména pak účast 
českých (resp. FoRS) organizací na vypsaných výzvách na projekty rozvojové 
spolupráce, osvěty a rozvojového vzdělávání v dotačních programech MZV ČR, ale 
i Evropské komise a dalších (Presidency Fund, RPP). V roce 2009 pokračovaly 
evropské projekty, které byly financovány z grantů Evropské komise a do kterých jsou 
zapojeny organizace FoRS. 

• V telefonickém průzkumu FoRS v únoru 2010 odpovědělo 12 organizací, které jsou 
partnery, popřípadě i hlavními řešiteli evropských projektů, že jejich kapacity pro 
přípravu a řízení projektů se zvýšily, a počet projektů, do kterých jsou zapojeny, 
vzrostl. Ke konci roku 2008 byly tyto organizace dle informací poskytnutých FoRS 
zapojeny do 18 projektů (šlo o 7 organizací, přičemž nejvíce projektů měl Člověk 
v tísni, FoRS a Glopolis). V roce 2009 podalo žádosti o granty EK celkem 8 
organizací (30 projektů), přičemž úspěšné byly pouze 4 organizace s celkem 13 
projekty (zejména Glopolis, nově také INEX SDA a Multikulturní centrum). V roce 
2009 již ze zmíněných 12 organizací implementovalo evropský projekt 8 organizací 
s tím, že celkový počet projektů dosáhl 29. Tento nárůst považuje FoRS za velký 
úspěch a bude se v rámci své činnosti zasazovat nejen o další navýšení, ale zejména 
o zapojení dalších organizací a podpory efektivní implementace současných projektů. 

• Na trojstranné projekty v rámci dotačního titulu ZRS ČR „Spolufinancování projektů
českých subjektů podpořených ze zdrojů Evropské unie“ pro rok 2010 bylo podáno 38 
námětů (plus 14 námětů na spolufinancování projektů z jiných zdrojů než z EK) oproti 
36 námětům (včetně projektů z jiných zdrojů než z EK) pro rok 2009. Celkový počet 
projektů NNO je tedy ještě vyšší, než uvádí průzkum FoRS, přičemž je patrná 
vzestupná tendence. 

• Databáze Evropské komise, která poskytuje informace o evropských projektech od 
roku 2007 a 2008 jsou níže, přičemž jsou uvedeny pouze ty projekty, kde je FoRS 
a jeho členové hlavními řešiteli (celkem 7 projektů).  
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Podle průzkumu názor ů a pot řeb členů a pozorovatel ů FoRS uskutečněného v říjnu 2009 
organizace hodnotí přínos platformy velmi pozitivn ě a vidí pozici FoRS  jako velmi silnou
(průměrně 8,4 bodů, kde 0 je slabá a 10 silná). Hlavní přínos FoRS spatřují organizace 
zejména v možnosti získání důležitých informací a kontaktů (76%), podpoře pozice 
neziskových organizací na národní i mezinárodní scéně (65%), nalezení nových partnerů a 
výměně zkušeností s dalšími organizacemi (59%, přičemž téměř všechny organizace 
spolupracují s dalšími členskými organizacemi FoRS) a ovlivnění zahraniční rozvojové 
spolupráce ČR (53%). Celkově můžeme konstatovat, že projekt přispěl k naplňování 
vytyčeného specifického cíle, který si platforma FoRS stanovila. FoRS potvrdil svou roli 
a pozici na národní i mezinárodní úrovni.  

2.3 PŘÍNOS K NAPLNĚNÍ ROZVOJOVÉHO ZÁMĚRU PROJEKTU 

Projekt sledoval dlouhodobý záměr platformy FoRS, a to přispívat ke zvyšování 
efektivnosti rozvojové spolupráce a r ůstu finan čních prost ředků na ni.  

V tomto směru a s ohledem na stanovené indikátory lze rok 2009 reflektovat následovně:

1. FoRS dlouhodobě prosazuje zvyšování objemu a kvality ZRS, resp. ODA (oficiální 
rozvojové spolupráce dle metodiky DAC/OECD).  

• Bohužel vzhledem k tlaku na plošné škrty ve státním rozpočtu v roce 2009 se 
nepodařilo uhájit ani rozpočet na rozvojovou spolupráci. Celkový objem ODA vzrostl 
z 4,245 mil. Kč v roce 2008 na 4,561 v roce 2009, následně však v roce 2010 
absolutní částka klesne na 4,442 mil. Kč, přičemž posléze MZV ČR plánuje obnovení 
růstu ODA v absolutní hodnotě. V návaznosti na evropské závazky ČR z roku 2005, 
tj. 0,17% HND do roku 2010 a 0,33% HND do 2015  lze konstatovat, že ČR 
postupně navýšila tento podíl na 0,13% v roce 2009, bohužel však tento podíl dle 
střednědobého výhledu zůstane na této úrovni. Česká republika tudíž nesplní svůj 
závazek pro rok 2010 a s velkou pravděpodobností ani pro rok 2015. Zároveň však 
lze přivítat fakt, že v porovnání s ostatními novými členskými zeměmi je ČR spíše 
dobrým příkladem.  
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• Důležitým faktorem je v tomto ohledu ovšem také snižování bilaterální ZRS (až na 
pouhých 35% v roce 2012), které bude mít dopad na většinu realizátorů
a současných projektů. FoRS se v tomto ohledu zasazuje nejen narovnání pom ěru 
bilaterální a multilaterální ZRS , ale mj. i o evaluaci projektů, aby bylo možné na ty 
úspěšné navázat a případně je replikovat, a dále o přípravu vhodné strategie 
odchodu v oblastech, kde je plánováno spolupráci ukončit. Veškeré tyto otázky by 
měly být zohledněny v nové koncepci ZRS ČR, do jejíž tvorby je FoRS aktivně
zapojen.  

• FoRS nadále upozorňuje na zveli čenou pomoc , tedy tu část ODA, která nemá přímý 
efekt na snižování chudoby lidí v rozvojových zemích. V roce 2008 přitom zveličená 
pomoc tvořila 23% celkového objemu. FoRS se proto zasazoval mimo jiné v Radě
pro ZRS a pracovní skupině ke koncepci o vyjmutí výdajů na uprchlíky, stipendia, 
vojenské a civilní mise či oddlužení.  

2. FoRS se dlouhodobě zasazuje o to, aby ZRS ČR naplňovala mezinárodní standardy 
efektivnosti pomoci  (dle Pařížské deklarace, resp. Akční agendy z Akkry). 

• Z tohoto důvodu byla pro předsednictví v Radě EU v první polovině roku 2009 
zvolena hlavní priorita „Efektivnost organizací ob čanské spole čnosti v rozvojové 
spolupráci ,“ a byla tak otevřena široká debata uvnitř i mezi českými NNO, politiky 
a úředníky o efektivnosti rozvojové spolupráce, specifických hodnotách a rolích NNO. 
FoRS rovněž přímo posiloval kapacit pro zvyšování dopadu vlastních akcí 
v rozvojové spolupráci a pro zavedení principů efektivnosti pomoci.  

• FoRS a české NNO se rovněž zapojily do mezinárodního procesu NNO Open Forum 
for CSO Development Effectiveness  prostřednictvím formulace českého příspěvku 
na základě úvah o efektivnosti vlastní činnosti v rozvojové spolupráci a poskytnutí 
prostoru pro diskuzi mezi klíčovými aktéry rozvojové spolupráce. Zástupce FoRS byl 
rovněž součástí tzv. Global Facilitation Group, kde byl koordinován celý proces na 
mezinárodní scéně.  

• Díky předsednictví, ale také díky dlouhodobému aktivnímu zapojení FoRS v platformě
CONCORD bylo možné zdůraznit apel na naplňování mezinárodní standardy 
efektivnosti pomoci, např. na zasedání GAERC ve dnech 18. a 19.5. apod.  

  
3. FoRS usiluje o posílení zejména vnější koherenci politik pro rozvoj (PCD), tj. o to, aby 

ostatní vládní politiky s dopadem na rozvojové země byly koherentní  s cíli rozvojové 
spolupráce.  

• Dle analýzy FoRS ve spolupráci s platformou CONCORD a členskou organizací 
Glopolis (viz. Česká pomoc na rozcestí a Co můžeme dělat proti globální chudobě
v domácí politice) je míra prosazovaní koherence politik pro rozvoj (PCD) v ČR 
pravděpodobně na vyšší úrovni než u většiny nových členských zemí a srovnatelná s 
průměrem zbylých členských států EU. Téma soudržnosti politik pro rozvoj se 
objevuje v současné legislativě i na zasedání Rady pro ZRS, která by měla 
projednávat hlavní otázky PCD. Přístup ČR k PCD by proto měl být rozveden v nové 
koncepci ZRS, přičemž FoRS v tomto směru přispěl výše zmíněnou publikací, kde 
zformuloval řadu doporučení, a je v tomto ohledu konzultován. Jednotlivé členské 
organizace navíc přispívají svojí odborností zejména v oblasti obchodní, 
zemědělské a migra ční politiky . 

Platforma FoRS byla v roce 2009 nepochybně posílena a její postavení jako relevantního 
aktéra v rozvojové spolupráci na české i mezinárodní úrovni bylo upevněno. Tento projekt 
podpořený dotací MZV ČR k tomuto společnému úsilí přispěl a poskytl k němu koordinační, 
finanční a organizační rámec. 
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3. HODNOCENÍ ŘÍZENÍ PROJEKTU 

Za celkové řízení projektu byl zodpovědný Sekretariát FoRS pod vedením ředitelky Jany 
Krczmářové – Miléřové (resp. Inky Píbilové od 1. 9. 2009). Policy aktivity měla na starosti 
Zuzana Sládková (souběžně v rámci jiných projektů FoRS). Marie Zázvorková se zapojila od 
1.7. 2009 jako Koordinátorka posilování kapacit díky grantu Evropské komise (předsednický 
projekt, resp. EuropeAid Helpdesk). V průběhu roku 2009 pracovali v Sekretariátu stážisté 
(dle potřeby 1-5 stážisté současně), což se velmi osvědčilo. Bylo tak personálně a 
organizačně zajištěno dosažení všech aktivit Sekretariátu FoRS.  

Práce na společných tématech a akcích probíhala v pracovních skupinách FoRS. Bez 
přímého organizačního zapojení členských a pozorovatelských organizací do vlastních aktivit 
FoRS by jejich realizace nebyla možná. Tím se rovněž zvyšuje pocit vlastnictví organizací 
vůči FoRS. Počet aktivně se podílejících organizací na základní činnosti FoRS se v roce 
2009 značně zvýšil, nicméně je třeba toto zapojení udržet a průběžně podporovat.  

Zásadní strategická rozhodnutí měla na starosti Správní rada FoRS, která rozhodovala 
flexibilně i mezi jednotlivými zasedáními. O směřování platformy pak rozhodovala Valná 
hromada FoRS, jejichž účastníci přivítali její efektivitu včetně možnosti diskutovat důležité 
otázky ZRS. Na Valné hromadě dne 3.6. 2009 byli zvoleni noví členové Správní rady a 
Dozorčí rady. Ve fukci předsedy Správní rady zůstal Šimon Pánek, Člověk v tísni, o. p. s. 
Místopředsedy se stali Dagmar Trkalová, EDUCON, o. s. a Petr Lebeda, Pražský institut pro 
globální politiku - Glopolis, o.p.s., členy pak Jan Bárta, ADRA, o. s., Pavel Gruber, Charita 
ČR, Jarmila Lomozová, Arcidiecézní charita Praha a Martina Mandová, Sue Ryder 
International CZ, o.p.s. V Dozorčí radě byli nadále potvrzeni Petra Holíková, Česká 
zemědělská univerzita - Institut tropů a subtropů, Petra Krylová, Agentura humanitární a 
rozvojové pomoci Olomouckého kraje, o. p. s. a Jan Böhm, Siriri, o. p. s.  

Celkově měla většina aktivit projektu kontinuální charakter po celý rok. První půlrok byl 
samozřejmě ovlivněn předsednictvím, v rámci nějž byli zástupci FoRS zapojeni do množství 
akcí. I některé další aktivity byly uskutečněny v závislosti na vnější podmínky – např. konání 
generálních shromáždění CONCORD, závěry z důležitých zasedání na národní i evropské 
úrovni, časový harmonogram výběrových řízení MZV, Presidency fundu, aj. 

Dle průzkum pot řeb a názoru členů a pozorovatel ů FoRS v říjnu 2009  bylo celkové 
hodnocení činnosti FoRS za rok 2010 ohodnoceno body 8,33 z 10ti (0 slabé, 10 silné). 
Respondenti se zúčastnili zejména valné hromady (88%), konferencí a kulatých stolů (76%), 
stálých pracovních skupin (47%) a školení v ČR (47%).  

Hlavní přínos FoRS je dle respondentů možnost  získání důležitých informací a kontaktů
(76% oproti 88% v roce 2006), podpora pozice neziskových organizací na národní i 
mezinárodní scéně (65% vs. 47%), nalezení nových partnerů a výměna zkušeností s dalšími 
organizacemi (59% vs. 47%), ovlivnění zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS) ČR (53% vs. 
47%). Dle vyplněných dotazníků všechny organizace spolupracovaly s jinými členy FoRS 
(vs. 82%).  

Největší nedostatek vidí respondenti v nedostatečných lidských zdrojích (82% vs. 35%), 
protože málo lidí má volnou kapacitu pracovat pro platformu. Problémem vidí 70% (dříve 
41%) dotázaných také v nedostatku dostatečně aktivně zapojených členských organizací.  

Práce Správní rady a Sekretariátu byla zhodnocena pozitivně (průměr 8 bodů z 10-ti, vs. 
7,2 v roce 2006). Zapojení organizací do aktivit FoRS bylo zhodnoceno průměrně (průměr 
5 bodů z 10-ti).  
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4. HODNOCENÍ KVALITY A UDRŽITELNOSTI PROJEKTU 

4.1 ZHODNOCENÍ PŘÍNOSU PROJEKTU PRO CÍLOVOU SKUPINU 

Cílové skupiny projektu – tj. nevládní neziskové organizace – členové a pozorovatelé FoRS, 
jejich pracovníci, dobrovolníci a partnerské a spolupracující organizace – mohly díky projektu 
a činnosti FoRS získat potřebné informace, zvyšovat své odborné kapacity, rozvíjet své 
mezinárodní (evropské) vztahy a zapojovat se do prosazování vyšší relevance, efektivnosti 
a efektivity české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšování jejích 
pozitivních dopadů pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. Zajištění fungování 
FoRS a další rozvoj a zlepšování kvality vlastních aktivit sdružení pro členy a navenek je po 
předsednictví v roce 2009 nadále důležitým úkolem.  

4.2 SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ FAKTORY  

FoRS posiluje společného postupu nových členských zemí EU (NMS) při prosazování 
transparentních a nediskriminačních podmínek při zapojování NMS do systému evropské 
zahraniční rozvojové spolupráce, zohledňujících specifických zkušenosti NMS a podmínek 
nově budovaných systémů ODA i rozvojových nevládních organizací v těchto zemích. Toho 
se FoRS snaží dosáhnout i v rámci výše zmíněné důležité diskuse o koherenci politik pro 
rozvoj. 

4.3 ROVNÝ PŘÍSTUP MUŽŮ A ŽEN  

FoRS se v roce 2009 silněji profiloval v tématu genderu v rozvojové spolupráci ČR, a to 
jednak během předsednictví, jednak následně v rámci nové pracovní skupiny Gender, která 
navázala na práci zástupce FoRS v CONCORD pracovní skupině Gender, ale i na vlastní 
zkušenosti z výzkumu generové problematiky a realizace projektů (kde je gender reflektován 
jako průřezové téma či jako hlavní zaměření projektu). V rámci pracovní skupiny byl rovněž 
připomínkován Gender Policy Brief a byl připravován kulatý stůl zaměřený na Gender 
mainstreaming, který byl plánován na rok 2010. Rovněž byla diskutována současná praxe 
v členských a pozorovatelských organizacích FoRS, např. Gender audit Charity ČR v roce 
2009. FoRS tak získává další podstatný rozměr své práce a bude podporovat zohlednění 
gender jak uvnitř platformy a do rozvojových projektů svých organizací, tak i vůči aktérům 
v systému české ZRS jako takové. 

FoRS rovněž při realizaci jakýchkoli aktivit a činností aplikuje principy genderové rovnosti. 
Výběr zástupců FoRS ve strukturách FoRS a pro účast na jakýchkoliv akcích v ČR 
a zahraničí je pouze otázkou odborných kvalit a schopností zájemce/kyně a jeho/jejího zájmu 
o danou funkci anebo výsledkem svobodné volby ze strany členů (resp. hlasováním 
a rozhodnutím Valné hromady nebo Správní rady). 

4.4 METODY A POSTUPY POUŽITÉ PŘI REALIZACI PROJEKTU 

Základem činnosti platformy FoRS je participativní metoda se zapojením členských 
a pozorovatelských organizací FoRS, jejích pracovníků, dobrovolníků a partnerů. Důležitým 
nástrojem je řada komunikačních prostředků – od osobní po internetovou komunikaci. 
Celkově se v roce 2009 zapojila řada i dosud neaktivních organizací, přičemž rolí 
Sekretariátu FoRS, pracovních skupin a Správní rady je toto zapojení udržet a prohloubit.  
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4.5 DOPADY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Globální změny podnebí a ochrana životního prostředí je jednou z oblastí, které se členské 
organizace věnují ve svých projektech a která je také předmětem diskusí na úrovni platformy 
FoRS. Požadavek snižování emisí oxidu uhličitého a dalších skleníkových plynů v ČR je 
společným požadavkem platformy FoRS a partnerských organizací působících v oblasti 
životního prostředí (zejména zastřešených organizací Zelený kruh, viz také přiložená tisková 
zpráva). FoRS rozvíjí spolupráci s environmentálními organizacemi a spolupracuje s Klima 
koalicí. Environmentální aspekt je také jedním ze tří základních pilířů udržitelného rozvoje 
a vesměs je proto v aktivitách členských organizací zohledněn. 

4.6 UDRŽITELNOST VÝSTUPŮ (ŽIVOTASCHOPNOST PROJEKTU) 

Tento projekt je základním nástrojem fungování, zajištění stability a rozvoje platformy FoRS, 
o který se platforma FoRS opírá již po několik let. S přibývající stabilitou je snahou FoRS 
zajistit diversifikaci zdrojů, které umožňují další rozvoj spolupráce českých nevládních 
organizací v oblasti rozvojové spolupráce, budování jejich kapacit a jejich legitimní 
zastupování vůči institucionálním partnerům v ČR i EU. Proto FoRS ke konci roku 2009 
připravoval víceletý mezinárodní projekt na posilování kapacit členů a pozorovatelů, který by 
byl financován ze zdrojů ESF. Na druhou stranu potřeba těchto dalších finančních prostředků
roste s tím, jak se rozrůstá členská základna FoRS a roste jak potenciál pro společnou práci, 
ale i různorodost zapojených organizací. Proto FoRS plánuje v roce 2010 předložit min. 
2 projektové žádosti na výzvy v rámci Evropské komise – programu Non-state Actors and 
Local Authorities. Oba projekty s evropskými partnery mají poskytnout prostor pro rozvoj 
zejména práce v oblasti policy a advocacy na evropské úrovni. Klíčovým je také další rozvoj 
vztahů s MZV, ČRA, členy Parlamentu ČR aj., a to i s ohledem na připravované volby. FoRS 
bude rovněž nadále posilovat své zapojení v rámci evropských struktur NNO (CONCORD) a 
spolupráci s dalšími sítěmi NNO.  

Nevládní neziskové organizace jsou stále více uznávaní hráči v rozvoji, kteří svým úsilím a 
činností doplňují roli mezinárodních organizací, státního a privátního sektoru. České 
rozvojové NNO mají dlouhodobé zkušenosti s prací v řadě rozvojových zemí a s řešením 
různých rozvojových problémů. Pracují ve prospěch těch nejpotřebnějších, ale sledují 
i mezinárodní politiky, které mají dopad na život lidí v rozvojových zemích.  

Platforma FoRS bude nadále pokračovat v rozvíjení své činnosti a naplňování svých 
dlouhodobých cílů pro své členy, pozorovatele a partnery. Rovněž díky předsednictví se 
platforma stala uznávaným partnerem na poli rozvojové spolupráce a rozvojového 
vzdělávání v českém i mezinárodním prostředí. Je v zájmu členských organizací FoRS 
udržet existenci FoRS a podílet se na zajištění jejího fungování pro společné zájmy a s cílem 
boje proti chudobě. 

4.7 MANAGEMENT A ORGANIZACE 

Management platformy FoRS je zajištěn každodenní činností stálého Sekretariátu FoRS 
a dobrovolným zapojením aktivních členských a pozorovatelských organizací. Zásadní roli 
pro fungování FoRS a realizaci projektů má činnost Správní rady. Strategická rozhodnutí pak 
vydává Valná hromada. FoRS a jeho členské a pozorovatelské organizace prokázaly v roce 
2009 schopnost aktivně se zapojit nejen do české, ale i evropské politiky na odborné úrovni. 
FoRS si je i na základě této zkušenosti vědom vysokého potenciálu své členské základny, 
který je nutno dále využít pro další práci v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce. 


