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Návrh strategie FoRS 2011 až 2015 – pro elektronické hlasování  členů a pozorovatelů FoRS  24. 11. 2011 
 
Členové a pozorovatelé FoRS považují extrémní chudobu ve světě za jeden z nejpalčivějších problémů dneška. Chudoba přitom není realitou jen nejchudších zemí tedy zemí tzv. nejméně rozvinutých či zemí 
s nízkými příjmy, ale i zemí se středními příjmy, včetně transformujících se zemí a tzv. vynořujících se ekonomik, tedy celého globálního Jihu. Všechny tyto země i přes dramatické rozdíly jsou stále často 
označovány za rozvojové země. Žádná z těchto klasifikací však není ideální a všeobecně přijímaná. FoRS ve svém poslání proto pro zjednodušení deklaruje zaměření na potřebné země, soustředí se však 
především na nejchudší a nejvíce zranitelné komunity v těchto zemích, ale i na vlády, samosprávu a další aktéry, kteří mají vliv na situaci těchto komunit. Vizí FoRS je odstranění extrémní chudoby, 
environmentálně udržitelný a sociálně spravedlivý rozvoj, naplňování lidských práv a předcházení a nenásilné řešení konfliktů. 
 
FoRS usiluje o společné zvyšování efektivnosti, kvality a objemu české zahraniční rozvojové spolupráce a humanitární pomoci, posilování pozitivních dopadů působení českých rozvojových a humanitárních 
organizací a institucí na rozvojové země, zejména s ohledem na nejchudší a nejvíce zranitelné komunity, ale i pozitivních dopadů doma a při tvorbě souvisejících politik, jež mají vliv na globální chudobu. FoRS 
si uvědomuje, že zahraniční rozvojová spolupráce není jediným nástrojem na snižování chudoby a že je důležitá koherence politik pro rozvoj. Chudoba  nemůže být odstraněna bez systematičtějších, 
strukturálních změn na národní, regionální a globální úrovni.  
 
FoRS vnímá další globální otázky, jakými jsou pravidla mezinárodního obchodu a financí, změna klimatu, potravinová bezpečnost anebo správa surovinového bohatství. V těchto procesech je patrná 
nerovnost mezi aktéry na globální a lokální úrovni, ať již jde o státy nebo lokální komunity. Nerovnosti přetrvávají v účasti na politickém rozhodování i při vlastní realizaci přijatých rozhodnutí. V této souvislosti je 
třeba posilovat vliv znevýhodněných skupin a zajistit jejich účast při rozhodování ve vlastních zemích. Je však třeba rovněž dále zvyšovat povědomí českých politiků, političek i veřejnosti 
o globálních problémech a jejich vlivu na každého z nás. Zároveň je nutné podpořit zapojení obou těchto skupin do aktivního řešení globálních problémů nad rámec tradičního, charitativního pojetí. 
 
FoRS se zaměří na tvorbu národních i evropských politik týkajících se jak rozvojové spolupráce, tak dalších úzce souvisejících otázek, zejména nových zdrojů financování, lidských práv a genderové 
problematiky, klimatických změn, zemědělství a životního prostředí. Tento posun znamená rozšíření spolupráce FoRS s dalšími aktéry na úrovni politické, ale i nevládní a komunitní, a tedy i širší 
zapojení občanské společnosti z rozvojových zemí. FoRS bude sledovat zejména agendu Evropské unie a aktivně ovlivňovat českou pozici ke klíčovým globálním otázkám, a to jak přímo, tak skrze 
strategické partnery, především CONCORD, evropskou konfederaci rozvojových a humanitárních organizací. Společné budování vztahů s českými politiky a političkami, jakož i úředníky a úřednicemi, a to 
nejen na Ministerstvu zahraničních věcí a v Parlamentu ČR, je důležitým prostředkem pro dosažení cílů FoRS.  
 
Pro plné uplatnění organizací občanské společnosti v rozvoji je nezbytné zajistit příznivé podmínky ze strany dalších rozvojových aktérů na národní i mezinárodní úrovni, a to jednak relevantní právní rámec, 
transparentnost a předvídatelnost ZRS, funkční systém řízení ZRS a strukturovaný oficiální dialog a spolupráci všech rozvojových aktérů. FoRS úzce monitoruje systém ZRS a zvýší tlak na 
transparentnost, což umožní, aby vláda a parlament ČR i partnerských zemí, ale i média a veřejnost mohli sledovat, jak jsou české prostředky vynakládány a jaký mají dopad. FoRS bude nadále zdůrazňovat 
dodržení hlavního cíle ZRS ČR, tedy snižování chudoby a naplňování Rozvojových cílů tisíciletí, a to na úrovni politických a strategických rozhodnutí i na úrovni jednotlivých programových zemí a projektů.  
 
Nevládní neziskové organizace a organizace občanské společnosti si vybudovaly důležité místo v ZRS ČR, je však nutné, aby se nadále přizpůsobovaly měnícímu se prostředí a aby dokázaly odpovídat 
na globální výzvy, a to nejen jako realizátoři rozvojových, humanitárních a vzdělávacích či osvětových projektů, ale jako spolutvůrci konstruktivních řešení globálních problémů a relevantních politik. Dále je 
důležité, aby dokázaly jednoduše a jasně zprostředkovat globální problémy české veřejnosti. FoRS proto usiluje o systematické posilování kapacit a zvýšení efektivnosti českých organizací občanské 
společnosti, a tím o zvýšení jak důvěry k nim ze strany veřejnosti i politiků a političek, tak především jejich pozitivních přínosů pro nejchudší a nejvíce ohrožené skupiny obyvatel.  
 
FoRS a jeho členové a pozorovatelé se hlásí ke Kodexu efektivnosti FoRS, přičemž dodržování jeho principů pravidelně hodnotí a zasazují se o jejich zlepšení. Principy efektivnosti se sledují v pěti hlavních 
oblastech: znalost rozvojové problematiky a priorit cílových skupin, transparentnost a odpovědnost za výsledky i postupy, 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. 
 
Následující strategie je definována na období 2011 – 2015. Roční akční plány specifikují klíčové aktivity a zdroje nutné pro naplnění dlouhodobé strategie. V roce 2013 a 2015 proběhne externí evaluace 
(případně tzv. peer review FoRS), která zhodnotí implementaci strategie FoRS. 
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Jak zapadá strategie FoRS do celkového směřování platformy?  
  

VIZE – k čemu FoRS dlouhodobě směřuje:  

Odstranění extrémní chudoby, environmentálně udržitelný a sociálně spravedlivý rozvoj, naplňování lidských práv, předcházení a nenásilné 
řešení konfliktů. 

POSLÁNÍ – proč FoRS existuje:  

Společné zvyšování efektivnosti, kvality a objemu české zahraniční rozvojové spolupráce a humanitární pomoci, posilování pozitivních dopadů 
působení českých rozvojových a humanitárních organizací a institucí v potřebných zemích i doma a při tvorbě souvisejících politik (za účelem 
dosažení vize FoRS). 

STRATEGIE a AKČNÍ PLÁNY – čeho a jak chce FoRS dosáhnout: 

Strategie definuje na období 2011 – 2015 strategické cíle, očekávané výsledky a indikátory v rámci 3 základních pilířů činnosti FoRS: 
1. pilíř: Policy/Advocacy - zastupování zájmů členů a ovlivňování rozvojových a souvisejících politik na české i evropské úrovni  
2. pilíř: Posilování kapacit a koordinace členů FoRS 
3. pilíř: Strategická partnerství a osvěta 

Roční akční plány specifikují klíčové aktivity a zdroje, nutné pro naplnění dlouhodobé strategie. V roce 2013 a 2015 proběhne externí 
evaluace, příp. peer review FoRS, která zhodnotí implementaci strategie FoRS. 

HODNOTY – jaké principy chce FoRS prosazovat:  

FoRS a jeho členové naplňují principy uvedené v Kodexu efektivnosti FoRS: 

Znalost rozvojové problematiky a priorit cílových skupin, transparentnost a odpovědnost za výsledky i postupy, 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. 
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Strategie FoRS 2011 - 2015 
1. pilíř: Zastupování zájmů členů FoRS a ovlivňování rozvojových a souvisejících politik na české i evropské úrovni (tzv. policy / advocacy) 

Cíl (2015) Očekávaný výsledek do roku 2015 Indikátory  Zdroje ověření 

1.1 Řešení globálních problémů je 
pravidelně zařazováno do politické agendy 
ČR. 

• Rada pro ZRS se věnuje přípravě pozic ČR na zasedání ministrů pro rozvoj (FAC a relevantní formace 
Rady EU) a na další mezinárodní rozvojová fóra (s ohledem na efektivnost rozvoje, nové zdroje 
financování, lidská práva a gender, klimatické změny, zemědělství či životní prostředí). 

• Vláda ČR a Výbor pro evropské záležitosti PSP ČR a Senátu ČR se pravidelně věnují aktuálním otázkám 
rozvojové politiky EU a s ní souvisejícím politikám. 

• Výsledky z evropských zasedání jsou zpětně projednávány v Radě pro ZRS a ve Výborech PSP a Senátu 
a pozice ČR jsou dle aktuálního vývoje upravovány. 

• Zápisy z Rady pro ZRS 

• Zápisy z Výboru pro evropské záležitosti PSP ČR a 
Senátu ČR 

• Usnesení Vlády ČR. 

• Oficiální dokumenty ZRS ČR (na webu MZV, v Radě pro 
ZRS, na Úřadu Vlády) 
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1.2 Zahraniční rozvojová spolupráce (ZRS) 
ČR je transparentní, v souladu se 
standardy International Aid Transparency 
Initiative (IATI). 

• Podpis IATI. 

• MZV ČR vykazuje ZRS ČR v souladu s pravidly OECD/DAC a standardy IATI. 

• ČRA zveřejňuje detailní výsledky výběrových řízení a informace související s implementací projektů a 
programů.  

• Do tvorby (ZRS ČR jsou zapojováni hlavní aktéři (MZV, Rada pro ZRS, Parlament ČR, organizace 
občanské společnosti, firmy, veřejnost, partnerské země, samospráva). 

• Seznam signatářů IATI zveřejněných na 
www.aidtransparency.org  

• Web MZV a ČRA 

• Web OECD/DAC 

• Zápisy z Rady pro ZRS 

2.1 ZRS ČR dodržuje hlavní cíl, tj. 
snižování chudoby a naplňování 
Rozvojových cílů tisíciletí na úrovni 
politických a strategických rozhodnutí i na 
úrovni projektové. 

• Snižování chudoby a naplňování Rozvojových cílů tisíciletí je zařazeno mezi hodnotící kritéria při výběru a 
evaluaci projektů. 

• Politická a strategická rozhodnutí o ZRS ČR jsou v souladu s naplňováním cíle snižování chudoby a 
MDGs, včetně národních pozic na unijní a multilaterální úrovni. 

• Zveřejněná kritéria hodnocení projektů v grantových 
programech a veřejných zakázkách v rámci ZRS ČR 

• Evaluace projektů a programů ZRS ČR 

• Strategické dokumenty ZRS ČR 

2.2 ČR má jasnou vizi, jak naplnit závazek 
navyšovat rozpočet ZRS ČR až na úroveň 
0,7% HND. 

• Vláda ČR schválí a prosadí strategii postupného navyšování prostředků na ZRS do roku 2015 na úroveň 
0,33% HND a dále až na úroveň 0,7%. 

• Mezinárodní závazky ČR jsou naplňovány v ročních plánech ZRS ČR. 

• Střednědobý výhled financování ZRS ČR 

• Statistika ZRS ČR na webu OECD/DAC 

• Strategické dokumenty ZRS ČR 
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2.3 ZRS ČR naplňuje mezinárodní 
standardy efektivnosti pomoci dle 
Evropského konsenzu o rozvoji, Pařížské 
deklarace a následných jednání na vysoké 
úrovni. 

• Výsledky evaluací programů a projektů ZRS ČR jsou zveřejňovány a využívány při formulaci a realizaci 
dalších programů/projektů. 

• V rámci rozpočtu ZRS ČR se zvyšuje podíl počet společných projektů implementovaných ČR a jinými 
institucionálními dárci. 

• ČR podpoří příznivé prostředí pro plné uplatnění rolí organizací občanské společnosti v rozvoji (tzv. 
enabling environment). 

• Evaluační zprávy zveřejněné na webu MZV 

• Stanovisko ČR k efektivnosti rozvoje k jednání v Busanu 

• Web MZV a ČRA 

3.1 FoRS je všeobecně uznán jako 
zástupce českých rozvojových organizací 
občanské společnosti a obecně i občanské 
společnosti ze zemí Globálního Jihu. 

• Komunikace MZV ČR, ČRA a FoRS je institucionalizována a k oficiálním stanoviskům FoRS jsou 
zpracovávány oficiální reakce MZV ČR resp. ČRA. 

• Podněty jednotlivých členů jsou adekvátně zohledněny ve společné pozici FoRS a členové dostávají 
zpětnou vazbu. 

• FoRS pravidelně zapojuje partnery z rozvojových zemí do ovlivňování rozvojových a souvisejících politik.  

• Víceleté provozní financování (tzv. core funding) platforem organizací občanské společnosti bude 
zařazeno do dotačních programů ZRS ČR. 

• Přehled dotačních programů ZRS ČR 

• Oficiální stanoviska FoRS a reakce na ně 

• Interní komunikace FoRS 

• Finální verze strategických dokumentů, ke kterým se 
FoRS vyjadřoval 
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3.2 Spolupráce s ostatními platformami 
NNO na tématech týkající se českého 
neziskového sektoru nad rámec FoRS 

• FoRS podá min. 1 společný podnět či se zapojí min. do 1 společné akce ročně s českými NNO působícími 
mimo ZRS ČR. 

• Výroční zprávy FoRS  

• Seznam aktivit/stanovisek FoRS. 

 Principy Policy práce FoRS:

2. pilíř: Posilování kapacit a koordinace členů FoRS  • Zohlednění názorové rozmanitosti členů FoRS a jejich aktivní zapojení do přípravy společných pozic. 
• Zapojení partnerů z rozvojových zemí ze strany FoRS do ovlivňování rozvojových a souvisejících politik.  

• Znalost politických procesů a aktérů ovlivňujících ZRS.  
• Návrhy konstruktivních a realistických řešení pro dosažení cílů FoRS. 
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2. pilíř: Posilování kapacit a koordinace členů FoRS 

Cíl Očekávaný výsledek Indikátory Zdroje ověření 

4.1 Vnitřní komunikace ve FoRS je 
efektivní a zohledňuje různé kapacity a 
potřeby členů. 

• Členové kladně hodnotí interní komunikaci FoRS a zastřešující roli platformy.  

• Členové pravidelně přispívají k plánování, realizaci a hodnocení činnosti FoRS (účastní se minimálně 
jedné společné aktivity FoRS či členů FoRS ročně). 

• Roční průzkum členů a pozorovatelů FoRS 

• Novinky FoRS, on-line fórum a emailová komunikace 

• Roční přehled aktivního zapojení členských organizací 
do činnosti FoRS 

4.2 Kapacity FoRS a jeho členů jsou 
systematicky posilovány při realizaci 
projektů, vlastním rozvoji organizací i při 
tvorbě politik. 

• Většina členských organizací FoRS aktivně působí v oblasti rozvojové spolupráce, rozvojového 
vzdělávání nebo humanitární pomoci po dobu 5 a více let. 

• Většina členských organizací se aktivně podílí na činnosti pracovních skupin nebo na přípravě 
společných stanovisek FoRS. 

• Výroční zprávy a další publikace FoRS 

• Seznam aktivit/stanovisek FoRS 

• Roční průzkum členů a pozorovatelů FoRS 

4.3 Organizace sdružené ve FoRS 
naplňují principy schválené v Kodexu 
efektivnosti FoRS. 

• Většina členských organizací prochází roční sebeevaluací (či peer reviews) dle Kodexu efektivnosti FoRS 
a posiluje uplatnění principů dle nastavených indikátorů. 

• Každoroční sebeevaluace potvrzují pozitivní trend ve zvyšování rozvojové efektivnosti členů FoRS. 

• Seznam organizací, které zpracovaly hodnocení své 
efektivnosti 

• Souhrnná každoroční vyhodnocení sebeevaluací / peer 
review členů FoRS 
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4.4 FoRS má efektivně fungující 
Sekretariát, který má dostatečné 
personální kapacity a finanční prostředky 
pro naplňování strategie FoRS. 

• Organizační struktura Sekretariátu FoRS je stabilní a zajišťuje „institucionální paměť“ organizace 
minimálně v období tří let.  

• Struktura financování FoRS zahrnuje minimálně tři různé zdroje financování, přičemž členské a 
pozorovatelské poplatky pokrývají základní provozní náklady FoRS (1 zaměstnanec, chod kanceláře). 

• Sekretariát FoRS pracuje v souladu s Kodexem efektivnosti FoRS. 

• Výroční zprávy FoRS 

• Web FoRS 

• Sebeevaluace nebo peer review činnosti Sekretariátu 
FoRS 

 

3. pilíř: Strategická partnerství a osvěta 
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5.1 FoRS posiluje spolupráci se  
strategickými partnery z ČR a zahraničí. 

• FoRS dlouhodobě spolupracuje nejméně se 3 českými a zahraničními organizacemi občanské 
společnosti a jejich sítěmi na dosažení společných cílů. 

• FoRS naváže strategickou spolupráci minimálně s 1 sítí firem. resp . platformou podnikatelů pro dosažení 
společných cílů. 

• FoRS je zapojen v klíčových pracovních skupinách konfederace CONCORD. 

• Národních či mezinárodních projektů FoRS nebo společných aktivit členů FoRS se účastní minimálně 
60% členských organizací. 

• Evaluace strategických partnerství v polovině a závěru platnosti strategie FoRS potvrdí konkrétní přínosy 
pro FoRS i pro partnery. 

• Projektové dokumenty a výroční zprávy FoRS 

• Přehled strategických partnerů a společných aktivit 

• Evaluace strategických partnerství v polovině a závěru 
platnosti strategie FoRS 
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6.1 FoRS je v ČR vnímán ze strany 
odborníků, médií a veřejnosti jako 
důležitý zdroj informací o ZRS. 

• Minimálně 17000 návštěv obou webů FoRS (www.fors.cz a www.ceskapomoc.cz) ročně. 

• Roste počet citací FoRS a členských organizací týkajících se ZRS v médiích. 
 

• Statistiky návštěvnosti webů 

• Seznam mediálních výstupů FoRS. 

• Výroční zprávy FoRS 
 

Principy interní koordinace a dialogu, posilování kapacit členů a strategických partnerství se řídí Kodexem efektivnosti FoRS, s důrazem na: 
• Znalost rozvojové problematiky a priorit cílových skupin 
• Transparentnost a odpovědnost za výsledky i postupy 
• Partnerství založené na důvěře a společných hodnotách a zájmech 

• Respekt k lidským právům, lidské důstojnosti a rovnosti mezi muži a ženami 
• Odpovědnost za dopady a jejich udržitelnost 


