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Úvodní slovo

Máloco lze v tak složité a dlouhodobé problematice, jakou je rozvojová spolupráce, dokončit za
rok. Proto rok 2008 přinesl FoRS - Českému fóru
pro rozvojovou spolupráci zejména pokračování
dlouhodobých aktivit směrovaných k partnerským a přijímajícím zemím, na podporu reformního procesu oficiální rozvojové spolupráce
České republiky, ale i vůči české odborné a široké
veřejnosti prostřednictvím informačních aktivit
FoRS. Je bezesporu povzbuzující, že počet členů
platformy v minulém roce rostl, stejně jako přibylo organizací se zájmem o pozorovatelský statut.
Sekretariát FoRS se nadále emancipoval ve vztahu k velkým organizacím a posílil zejména své
odborné kapacity. Neméně důležitou součástí
práce FoRS byl servis pro členské organizace –
zprostředkování řady studijních cest, odborných
jednání a konkrétních školení, které posilují znalosti, zkušenosti i možnosti členských organizací
jak v získávání prostředků na rozvojové projekty,
tak v jejich implementaci. FoRS zůstal zapojen do
širšího procesu tvorby různých aspektů rozvojových politik a strategií, který se odehrává na úrovni ČR i EU jako celku, většinou zcela pochopitelně
v Bruselu či mezi Bruselem a členskými státy. Přesto byl rok 2008 pro FoRS specifický zejména ve
dvou ohledech, a to v pokračování procesu standardizace rozvojové spolupráce financované českou vládou a v přípravě na české předsednictví
v Radě EU.
Od prvního ledna 2008, kdy byla formálně založena Česká rozvojová agentura na základě několika návazných Usnesení vlády z předešlého roku,
pokračuje proces centralizace, standardizace a
profesionalizace vládního systému poskytování rozvojové spolupráce. České nevládní organizace intenzivně podporovaly nutnost změny
roztříštěného systému, který drobil kompetence v poskytování rozvojové spolupráce mezi
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devět (!) resortních ministerstev. Vlastní proces
reformy, postupného přechodu kompetencí i finančních prostředků pod gescí Ministerstva zahraničních věcí ČR, které většinu vlastní realizace
deleguje na Českou rozvojovou agenturu, je víceletý, ale rok 2008 je v mnohém zlomový. Především: proces byl zahájen. Nejde přitom zdaleka
jen o přehlednost celého systému bilaterální ZRS,
ale i o potřebu zavést účinný monitoring a evaluace projektů a programů tak, aby bylo možné
smysluplné použití veřejných prostředků na rozvojovou spolupráci srozumitelně vysvětlit a nepochybně prokázat.
Během celého roku se FoRS spolu s celou řadou
členských organizací připravoval na nastávající
předsednictví ČR v Radě EU. Hlavní téma, které
jsme si zvolili, byla efektivnost, tedy pozitivní dopad rozvojové spolupráce na životy lidí žijících
v chudobě v rozvojových zemích. Otázky spojené s tím, nakolik je účinná rozvojová spolupráce,
jsou relevantní i proto, že většina členských organizací FoRS prochází prvními léty nabírání zkušeností při realizaci projektů v rozvojových zemích.
Přesto či právě proto považují členové FoRS téma
vlastní odpovědnosti za rozvoj za velmi důležité
a během českého předsednictví se rozhodli zamyslet se společně se svými partnery nad faktory
potřebnosti a úspěšnosti rozvojové spolupráce
a nad specifickými rolemi organizací občanské
společnosti. Téma efektivnosti rozvoje bylo zvoleno také proto, že kritický pohled na skutečný
dopad a účinnost rozvojové pomoci přinášené
z bohatého Severu bez dostatečného zohlednění
vlastní odpovědnosti za správu svých států a životy obyvatel ze strany zemí přijímajících, se nám
s naší historickou zkušeností zdá naivní. Bez skutečného partnerství, spolupráce a dobré správy
věcí veřejných, jak se v řadě zemí a regionů ukazuje, rozvojová spolupráce nestačí.
Šimon Pánek
předseda Správní rady FoRS
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Co FoRS představuje

České fórum pro rozvojovou spolupráci (FoRS)
je platformou českých nevládních neziskových
organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů,
které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí. Platforma FoRS byla založena patnácti NNO v roce 2002.
Na konci roku 2008 existuje již 29 členských a 16
pozorovatelských organizací – mezi nimi jsou nevládní neziskové organizace, nadace, mezinárodní
organizace, univerzity a jiné akademické instituce
působící v oblasti rozvojové spolupráce, rozvojového vzdělávání a humanitární pomoci (dále jen
organizace FoRS).
Vizí FoRS je odstranění extrémní chudoby, environmentálně udržitelný a sociálně spravedlivý
rozvoj, naplňování lidských práv a nenásilné řešení konfliktů.
Posláním FoRS je společně zvyšovat efektivnost,
kvalitu a objem české zahraniční rozvojové spolupráce a humanitární pomoci, posilovat pozitivní
dopady činnosti českých rozvojových a humanitárních organizací a institucí v ČR i zahraničí. Hlavním úkolem platformy FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi nevládními organizacemi a relevantními
státními a mezinárodními institucemi v ČR i EU.
FoRS je jedním ze zakládajících členů Evropské
konfederace NNO pro humanitární pomoc a rozvoj CONCORD. CONCORD je zastřešujícím sdružením národních platforem a sítí NNO ze zemí EU,
jež dohromady zastupují více než 1600 NNO. Prostřednictvím CONCORD se FoRS zapojuje do ovlivňování politik rozvojové spolupráce i na úrovni EU.

Dobrovolnice Salesiánské asociace Dona Boska
(SADBA) Marie Chrástecká vyučuje v indickém
středisku pro děti, které byly nuceny pracovat.
(Foto: Jaroslav Chrástecký, SADBA)
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Co se v roce 2008 platformě FoRS podařilo

Během roku 2008 platforma FoRS svou činností
a díky uskutečněným společným projektům přispěla zejména k těmto výsledkům:
1. Posilování role NNO jako aktivních aktérů
transformujícího se systému české ZRS
• FoRS kontinuálně buduje otevřený dialog
a partnerské vztahy s Odborem rozvojové spolupráce a humanitární pomoci MZV ČR a Českou rozvojovou agenturou (dříve Rozvojovým
střediskem ÚMZ, ustavenou 1. 1. 2008).
• FoRS vystupoval a vystupuje jako aktivní zástupce českých rozvojových NNO a získal statut přidruženého člena v nově ustaveném poradním orgánu MZV – Radě pro zahraniční rozvojovou spolupráci ČR.
• FoRS jmenoval své zástupce do pracovních
skupin Rady pro ZRS (zejména k přípravě Zákona o ZRS ČR) a jejich prostřednictvím se podílí na přípravách legislativního a finančního
rámce pro rozvojovou spolupráci.
• Správní rada FoRS, pracovní skupiny FoRS, jednotliví členové a Sekretariát FoRS se zasadili
o formulaci a prosazování společných stanovisek NNO k transformaci ZRS a Zákona o ZRS ČR
a dalších otázkám české zahraniční rozvojové
spolupráce.
2. Zvyšování kapacit NNO pro realizaci projektů
financovaných z programů ZRS ČR a Evropské komise a zapojení NNO do realizace českých a evropských rozvojových projektů
• Rok 2008 byl rokem zahájení projektů, které
uspěly v získání finančních prostředků z Evropské komise a ve kterých je zapojena řada nevládních neziskových organizací z FoRS – tím
se zvyšují jejich kapacity pro další projekty.
• FoRS poskytoval informační a podpůrné zázemí pro zapojení NNO do dotačních programů
a evropských výzev na předkládání projektů
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rozvojové spolupráce a zprostředkoval nebo
poskytoval průběžné konzultace při přípravě projektů a zpracování projektových žádostí (na MZV i EU).
FoRS upořádal školení na finanční management evropských projektů vedené britskou
konzultantkou Angelou James (11.–12. 2. 2008
v Praze).
FoRS po celý rok zajišťoval nebo zprostředkovával účast zástupců z členských a pozorovatelských organizací na školeních, konferencích
a jiných vzdělávacích akcích v ČR a EU (celkem
přes 100 akcí).
FoRS zprostředkoval svým organizacím kontakty na evropské organizace pro partnerství
v projektech Evropské komise (zejména přes
konfederaci CONCORD a projekt TRIALOG).
FoRS poskytoval prostory Sekretariátu FoRS
pro účely členských a pozorovatelských organizací (zasedání kampaně Česko proti chudobě, pracovní jednání a schůzky organizací
FoRS a pracovních skupin).
FoRS usiloval o zajištění financování platformy
a její činnosti pro své organizace, a proto se
zapojil do přípravy a podání dvou evropských
projektů s dalšími platformami v rámci regionu střední Evropy. Projekty zejména podporují transfer znalostí a zkušeností a společný
postup při ovlivňování rozvojových a dalších
státních politik (dále též jako „policy práce“).
FoRS vysílal své zástupce do pracovních skupin CONCORD a na další evropské akce o rozvojové spolupráci.
Během českého předsednictví FoRS uspěl
v uzavření kontraktu s Evropskou komisí na
společný projekt NNO, působících v oblasti
rozvojové spolupráce, během českého předsednictví, což poskytne další zkušenosti s realizací a finančním řízením evropských projektů.
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3. Zastupování NNO v oblasti rozvojové spolupráce vůči institucionálním partnerům v ČR
a EU
• FoRS se snažil aktivně sledovat a ovlivňovat legislativní a finanční rámec práce rozvojových
a humanitárních NNO v ČR a prostřednictvím
svého členství v evropské konfederaci CONCORD i na úrovni Evropské komise.
• FoRS cíleně a průběžně komunikoval se zástupci státní správy a Parlamentu ČR, kteří
mají podíl na utváření české rozvojové politiky a dalších politik s dopadem na rozvojové
země – klíčovým tématem byla transformace
systému ZRS ČR, navyšování objemů pomoci
a dodržování mezinárodních závazků ČR v oblasti rozvojové spolupráce. FoRS tak pracuje
na rozvoji dialogu mezi českou státní správou
a občanskou společností, jejího zapojování do
rozhodování.
• FoRS poprvé zpracoval a publikoval vlastní
studii o zahraniční rozvojové spolupráci ČR
s názvem „Jak Česká republika pomáhá – Studie o zahraniční rozvojové spolupráci České
republiky za rok 2007“ a spojil ji s důraznější
lobby prací a medializací.
• FoRS sledoval klíčové rozvojové události na
globální úrovni se snahou ovlivnit českou
oficiální pozici – zejména zasedání Fóra na
vysoké úrovni o efektivnosti pomoci v Akkře, Konferenci OSN o financování pro rozvoj
v Dóha, zasedání Rady pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy (GAERC) k závazkům EU
o navyšování a kvalitě pomoci a další.
• Pro zlepšení svých schopností v oblasti ovlivňování politik na národní i evropské úrovni
FoRS realizoval projekt pro vybudování více
systematické a institucionalizované policy
práce. Projekt je financován grantem z Presidency Fund. Díky tomu mohl být Sekretariát
rozšířen o novou pracovní pozici – tzv. Policy
officera.

•

•
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•

Součástí zlepšování své role k ovlivňování rozvojových politik FoRS provedl průzkum potřeb a očekávání v oblasti policy mezi svými
organizacemi a uspořádal dvě školení pro své
organizace – na policy (27. 8. 2008) a campaigning (16. 12. 2008).
FoRS připravil část evropské zprávy CONCORD
o plnění závazků vlád zemí EU na objem prostředků pro rozvojovou spolupráci „No Time
to Waste: European governments behind
schedule on aid quantity and quality“.
FoRS spolu s kampaní Česko proti chudobě
vydal brožuru „Světový rozvoj – co pro něj můžete udělat“ určenou členům Parlamentu ČR.
FoRS navázal a rozvíjel kontakty s českými členy Evropského parlamentu a podílel se na formulaci interpelace vůči Evropské komisi.

4. Příprava na české předsednictví České republiky v Radě Evropské unie
• FoRS facilitoval diskusi uvnitř členské základny o prioritách NNO v oblasti rozvojové spolupráce a přípravu společných aktivit během
předsednictví.
• FoRS komunikoval s různými zainteresovanými
stranami (MZV, EU, CONCORD, ostatní nevládní organizace v ČR i EU) o prioritách a aktivitách
pro předsednictví.
• FoRS sledoval oficiální vládní priority ČR a zapojil se do společné snahy NNO k jejich ovlivňování.
• FoRS a jeho organizace se účastnily klíčových
akcí nevládního sektoru během slovinského
a francouzského předsednictví s cílem zajistit
sdílení zkušeností a koordinaci společných prioritních témat.
• FoRS zajišťoval koordinaci s evropskou platformou CONCORD a relevanci činnosti českých rozvojových NNO během předsednictví
s evropskou úrovní rozvojové spolupráce –
5
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•

zejména prostřednictvím zapojení do pracovních skupin CONCORD „Policy Forum“ a „Presidency“.
FoRS byl zodpovědný za zajištění financování
společných aktivit NNO ve FoRS pro předsednictví – zpracoval projekt pro Evropskou komisi a jednal s EK o podmínkách financování tohoto společného projektu (smlouva o financování
projektu byla podepsána 23. 12. 2008 a byl obdržen grant v rámci tzv. targeted projects programu Non State Actors and Local Authorities in
Development).

5. Podpora zapojení českých NNO do budování
globálního partnerství pro rozvoj
• FoRS pokračoval ve svém členství v evropské
konfederaci CONCORD a aktivní práci v jejích
pracovních strukturách – working groups a Generálních shromážděních, strategickém plánování a zahájení procesu formulace efektivnosti
rozvoje z pohledu občanské společnosti.
• FoRS podporoval aktivní účast českých NNO
v současném rozvojovém diskursu na evropské úrovni (spoluorganizoval mezinárodní konference „Are we on the right track?“ s CONCORD
a TRIALOG 14.–16. 5. 2008 v Praze).
• FoRS podporoval sdílení zkušeností NNO a znalostí o různých aspektech rozvoje, ohodnocení
jejich role v advocacy a efektivnosti jejich projektů vysíláním zástupců FoRS na mezinárodní školení o advocacy, monitoringu ODA, policy etc.
• FoRS poskytoval zázemí pro činnost pracovních
skupin organizací ve FoRS – zejména PS Osvěta, PS Rozvojové vzdělávání, PS Policy, PS Presidency a Strategické vzdělávání a PS Rozvojová
studia.
• FoRS dokončil realizaci tříletého programu Regional Partnership Programme s rakouskou, slovenskou, maďarskou a slovinskou platformou,
zaměřeného na budování kapacit platforem
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a členských organizací a na realizaci pilotních
projektů členů FoRS s rakouskými partnery ze
zdrojů RPP v ČR a partnerských rozvojových zemích.
6. Rozvojové vzdělávání v ČR a EU a zvyšování
povědomí české veřejnosti o rozvojové spolupráci a ZRS ČR
• FoRS byl součástí referenční skupiny procesu GENE Peer Review o rozvojovém vzdělávání
v ČR a poskytoval informace a kontakty pro tým
hodnotitelů z GENE.
• FoRS hostoval a organizačně zajistil mezinárodní seminář TRIALOG Central Training na téma
rozvojové vzdělávání (19.–20. 2. 2008, Brno).
• FoRS podporoval kampaň Česko proti chudobě
(Sekretariát FoRS v úzkém koordinačním týmu i
zodpovědný za realizaci některých dílčích aktivit medializace a informační činnosti pro veřejnost).
• FoRS vydával tiskové zprávy ke klíčovým tématům rozvojové spolupráce a ve specifických případech vystupoval v médiích.
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Jak si stojí nevládní organizace FoRS v rámci ZRS ČR

Celkový objem financí poskytovaných z veřejných zdrojů na zahraniční rozvojovou spolupráci ČR v roce 2008 činil celkem cca 3,6 mld. Kč
(tj. necelých 0,11 % hrubého národního důchodu). Z toho bilaterální spolupráce představovala
1,358 mld. Kč (tj. 37 % z objemu financí na ZRS)
a multilaterální spolupráce 2,276 mld. Kč (tj. 63
% ze ZRS). Velkou část multilaterální spolupráce
tvořil příspěvek ČR na rozvojovou spolupráci do
rozpočtu EU (cca 1,976 mld. Kč) (zdroj: Česká rozvojová agentura).

Projekty Zahraniční rozvojové spolupráce ČR
V rámci bilaterální spolupráce šlo na rozvojové
projekty v roce 2008 727 mil. Kč. Nevládními neziskovými organizacemi bylo realizováno celkem
150 projektů české zahraniční rozvojové spolupráce z celkového počtu 302 projektů. Celkově se NNO podílejí na realizaci 49 % všech projektů (bilaterálních, trojstranných a transformačních) oproti 31 % realizovaných podnikatelskými subjekty. Vyjádřeno ve finančním objemu ale
NNO realizují projekty jen za 22 % čerpaných prostředků oproti 44 % u podnikatelských subjektů.

Vyplývá to z podstaty a finanční náročnosti projektů – privátní sektor se soustřeďuje více na infrastrukturní projekty, zatímco NNO realizují projekty s nižšími finančními nároky, ale s vyšší přidanou hodnotou v oblasti sociálních služeb, vzdělávání, ochrany životního prostředí, ochrany lidských práv apod.
Projekty členů a pozorovatelů FoRS financované
z prostředků ZRS ČR byly v roce 2008 realizovány v 21 zemích a oblastech: Afghánistán (1), Albánie (1), Angola (5), Arménie (1), Česká republika (30), Etiopie (5), Gruzie (5), Indie (1), Kambodža (1), Kosovo (1), Kyrgyzstán (2), Moldavsko (10),
Mongolsko (5), Namibie (1), Peru (1), Rusko (1),
Senegal (1), Srbsko (2), Ukrajina (2), Vietnam (3)
a Zambie (1).
Součástí ZRS ČR je i tzv. Transformační spolupráce, která se zaměřuje na podporu demokracie,
obhajobu lidských práv, vytváření a posilování
demokratických institucí a občanské společnosti v zemích procházejících procesem společenské transformace i v zemích nedemokratických.
V roce 2008 bylo finančně podpořeno 41 projektů za 38,7 milionů Kč. Z toho bylo financováno

Tabulka: Podíl realizátorů na objemu a počtu realizovaných dvoustranných, trojstranných a transformačních projektů ZRS ČR v roce 2008 (s výjimkou stipendií)

Typ realizátora

Čerpáno (v tis.
Počet
Kč)

Počet realizovaných projektů

Podíl
na čerpání
(v %)

Dvoustranné

Trojstranné

Transformační

Celkem

Podíl na realizovaných projektech
(v %)

Podnikatelské subjekty

60

318 780

44

91

1

1

93

31

Nestátní neziskové organizace

75

157 209

22

98

26

26

150

49

Státní orgány a příspěvkové organizace

40

192 557

26

6

1

10

17

6

Územní samospráva

10

54 312

7

11

0

1

12

4

Univerzity

15

4 188

1

25

0

5

30

10

Celkový součet

200

727 046

100

231

28

43

302

100

Zdroj: Česká rozvojová agentura
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8 projektů členů a pozorovatelů FoRS ve výši
13,715 milionů Kč čerpaných prostředků (a to v
Bělorusku, Iráku, Moldavsku, Myanmar, na Kubě
a na Ukrajině).
Nevládní neziskové organizace realizují rozvojové a humanitární projekty z řady dalších zdrojů
(veřejné sbírky, programy agencií OSN, zahraniční nadace apod.) a v řadě dalších zemích, než ve
kterých působí Česká republika v rámci ZRS.

Projekty z dotačních programů v gesci MZV ČR
Ministerstvo zahraničních věcí ČR vyhlašuje dotační tituly pro NNO a další oprávněné subjekty
od roku 2004. Podpora NNO se uskutečňuje v oblastech podpory vlastních kapacit předkladate-

lů pro realizaci projektů ZRS, navazování partnerství, rozvojového vzdělávání a osvěty, podpory zastřešujících organizací NNO a podpory trojstranných projektů. Stále více NNO se každý rok
do těchto výběrových řízení zapojuje.
Jako vysoce kvalitní a rozmanité byly zhodnoceny projekty rozvojového vzdělávání a osvěty nevládního sektoru v rámci zprávy GENE Peer Review rozvojového vzdělávání v České republice.
Tento pozitivní výsledek byl tlumočen i prostřednictvím sekretariátu GENE náměstkovi ministra zahraničních věcí Janu Kohoutovi a evropským partnerům a Evropské komisi v rámci kulatého stolu během Evropských rozvojových dnů
(European Development Days) ve Štrasburku
16. 11. 2008.

Tabulka: Podíl NNO na celkovém počtu realizovaných bilaterálních projektů ZRS ČR
Rok

Celkem schváleno rozvojových projektů ZRS

Počet projektů realizovaných NNO

Podíl v %
na celkovém počtu projektů

Podíl NNO v mil. Kč
(a v %) na celkovém objemu ZRS

2002

52

11

21 %

17,3 (9 %)

2003

84

24

28 %

48,5 (13 %)

2004

114

33

29 %

68,4 (15 %)

2005

141

47

33 %

100,1 (25 %)

2006

164

51

31 %

83,6 (20 %)

2007

183

53

40 %

157,1 (24 %)

2008

231

98

42 %

157 (22 %)

Zdroj: Česká rozvojová agentura

Tabulka: Souhrn dotačních titulů MZV ČR pro NNO a další oprávněné subjekty (2007)
Dotační titul

Podpořeno projektů

Výše dotací

Dotační program pro nevládní neziskové organizace působící v oblasti rozvojové spolupráce

11

5,77 mil. Kč

Rozvojové vzdělávání a osvěta

9

8,16 mil. Kč

Posilování kapacit platforem nevládních organizací pro rozvojovou spolupráci

1

1,12 mil. Kč

Podpora trojstranných projektů českých subjektů

19

13,85 mil. Kč

CELKEM

40

28,9 mil. Kč

Zdroj: Česká rozvojová agentura

8

4

Jak si stojí nevládní organizace FoRS v rámci ZRS ČR

Tabulka: Souhrn dotačních titulů MZV ČR pro NNO a další oprávněné subjekty (2008)
Dotační titul

Podpořeno projektů

Výše dotací

Dotační program pro nevládní neziskové organizace působící v oblasti rozvojové spolupráce

11

7,02 mil. Kč

Rozvojové vzdělávání a osvěta

10

10,1 mil. Kč

Posilování kapacit platforem nevládních organizací pro rozvojovou spolupráci

3

1,94 mil. Kč

Podpora trojstranných projektů českých subjektů*

27

16 mil. Kč

CELKEM v roce 2008

51

35,06 mil. Kč

Bilaterální dotační rozvojové projekty v gesci MZV*

8

18,4 mil. Kč

Dotační program pro podporu aktivit krajů a obcí v prioritních zemích ZRS ČR

2

1,02 mil. Kč

Letní škola ZRS

1

0,95 mil. Kč

* zahrnuje i schválené, ale dosud nerealizované projekty v Kambodži
Zdroj: Česká rozvojová agentura

Tabulka: Dotační tituly MZV ČR pro NNO a další oprávněné subjekty pro rok 2009 – plán
Dotační titul

finanční alokace

Posilování kapacit a partnerství NNO

9 mil. Kč

Rozvojové vzdělávání a osvěta

11,5 mil. Kč

Posilování kapacit platforem nevládních organizací pro rozvojovou spolupráci

2 mil. Kč

Podpora trojstranných projektů českých subjektů

20 mil. Kč

Dotační program pro podporu aktivit krajů a obcí v prioritních zemích ZRS ČR

3 mil. Kč

Bilaterální dotační rozvojové projekty v gesci MZV

většinou pokračování projektů z 2008

CELKEM pro rok 2009

45,5 mil. Kč (+ pokračující projekty)

Zdroj: Česká rozvojová agentura

Tabulka: Předpoklad dotačních titulů MZV ČR pro NNO a další oprávněné subjekty (2009)
Dotační titul

Podpořeno projektů

Výše dotací

Dotační program pro nevládní neziskové organizace působící v oblasti rozvojové spolupráce

18

8,52 mil. Kč

Rozvojové vzdělávání a osvěta

15

13,27 mil. Kč

Posilování kapacit platforem nevládních organizací pro rozvojovou spolupráci

3

1,997 mil. Kč

Podpora trojstranných projektů českých subjektů

26

20 mil. Kč

CELKEM

62

43,787 mil. Kč

Zdroj: Česká rozvojová agentura
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Dialog s českou vládou a státními institucemi
Česká republika v roce 2008 zahájila realizaci
transformace zahraniční rozvojové spolupráce
směrem ke zlepšení její transparentnosti a centralizaci. Dle usnesení Vlády č 1070 ze dne 19.
9. 2007 byla k 1. 1. 2008 zřízena Česká rozvojová agentura jakožto administrativní a implementační orgán pro ZRS. Dle usnesení vlády č. 1439
ze dne 19. 12. 2007 byla ustavena Rada pro zahraniční rozvojovou spolupráci ČR (Rada pro
ZRS) jakožto meziresortní koordinační orgán pro
ZRS ČR. FoRS o tento proces dlouhodobě usiloval a zapojoval se do ovlivňování jeho nastavení.
FoRS se stal přidruženým členem meziresortní
Rady pro ZRS a tím potvrdil svou aktivní účast na
zapojení do ovlivňování rozvojové politiky, budování vztahu NNO s institucionálními partnery
v oblasti rozvojové spolupráce a podílu na transformaci ZRS ČR. Zástupcem za FoRS byl Šimon
Pánek, předseda Správní rady FoRS, v případě
jeho nepřítomnosti pak místopředsedové Správní rady.
FoRS formálně předal společná stanoviska k některým otázkám rozvojové spolupráce na české
i evropské úrovni institucionálním partnerům.
Většina podnětů byla vznášena ústně na zasedáních Rady pro ZRS a je zaznamenána v oficiálních

zápisech z těchto jednání. Zástupci FoRS se zúčastnili 17 formálních jednání a setkání uspořádaných MZV ČR a ČRA. Předaná společná stanoviska FoRS k různým otázkám české i evropské
úrovně rozvojové spolupráce obsahuje tabulka
níže.
FoRS na základě svého hodnocení české zahraniční rozvojové spolupráce zpracoval a vydal
svou první společnou studii „Jak Česká republika
pomáhá – Studie o zahraniční rozvojové spolupráci České republiky za rok 2007“. Na závěr publikace byly formulovány základní požadavky platformy vůči institucím české státní správy. Studie
i požadavky byly prezentovány při parlamentní debatě „Česká republika a nové impulsy mezinárodního rozvoje“ uspořádané kampaní Česko proti chudobě 12. 11. 2008. Hlavní komunikace požadavků pak proběhla na půdě Rady pro
ZRS distribucí studie všem členům Rady a vybraným dalším kontaktům z MZV ČR, Parlamentu ČR
a dalším. Ve spolupráci s organizací Člověk v tísni byla 17. 12. 2008 uspořádána tisková konference a studie byla představena médiím. Na tiskové
konferenci jako hosté vystoupili náměstek ministra zahraničních věcí Jan Kohout a ředitelka Odboru mezinárodních vztahů Ministerstva financí
Eva Anderová.

Předaná stanoviska a dopisy FoRS na úrovni ČR v roce 2008:
Kdy

Kam

Stanovisko k

22. 1.

Ministr zahraničních věcí ČR

Jmenování zástupce FoRS do Rady pro Zahraniční rozvojovou spolupráci ČR

25. 4.

MZV ORS

Vyjádření k materiálu „Informace o Zahraniční rozvojové spolupráci v roce
2007“

22. 5.

Ministr zahraničních věcí ČR

Požadavky a návrhy k jednání GAERC 26.–27. 5. 2008 v Bruselu

22. 5.

Různá ministerstva, EP
a další instituce

Distribuce Zprávy evropské konfederace CONCORD o rozvojové pomoci

25. 8.

Ministr zahraničních věcí ČR

Třetí fórum na vysoké úrovni o účinnosti pomoci, Akkra 2. až 4. září 2008

13. 10.

Ředitelka ORS MZV

Zákon o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci poskytované do zahraničí
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Zástupci FoRS byli za MZV ČR pozváni na výroční akci „European Development Days“ („Evropské
rozvojové dny“) pořádanou Evropskou komisí ve
dnech 15.–17. 11. (Tomáš Tožička a Jana Krczmářová). MZV ČR během ní uspořádalo kulatý stůl
pro představení hlavní tematické priority českého předsednictví v Radě EU pro oblast rozvojové spolupráce „Obnovitelné zdroje energie na
místní úrovni“. Za FoRS byl jako jeden z řečníků
přizván a se svým příspěvkem vystoupil Tomáš
Tožička.
V úzké součinnosti s kampaní Česko proti chudobě byla zpracována, zeditována a publikována brožura pro poslance „Světový rozvoj – co
pro něj můžete udělat“. Distribuce s průvodním
dopisem je naplánovaná na rok 2009 členům
Parlamentu ČR.
Bohužel se doposud nepodařilo, aby Vláda ČR přijala závazný plán navyšování objemů prostředků
na oficiální ZRS v souladu s mezinárodními závazky ČR, jež jsou dosáhnout do roku 2010 podílu 0,17
% HND a do roku 2015 0,33 % HND prostředků vynaložených na ZRS. V průběhu roku se sice objevily
návrhy „kontinuálního nárůstu“ o setinu procenta
ročně, kterým sice nesplní ČR závazky, ale alespoň
zajistí průběžný nárůst. V listopadu 2007, i výsledkem společného úsilí FoRS a kampaně Česko proti
chudobě, Zahraniční výbor Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR doporučil navýšení prostředků na
ZRS v návrhu plánu na rok 2008 s ohledem na závazky ČR o 0,5 mld. Kč, nicméně Rozpočtový výbor
návrh nepřijal. V červenci 2008 Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu na základě iniciativy a jednání předsedy Správní rady FoRS
Šimona Pánka vyzval Vládu ČR, aby přehodnotila
svůj postoj ohledně procentního podílu objemu
rozvojové pomoci na HND, především pak nastavila trend směřující ke splnění závazků přijatých státy EU v roce 2005. Dosud tento návrh však nebyl
potvrzen na úrovni Vlády ČR a nebyl podložen silnějším politickým závazkem.

Členství v CONCORD a působení na úrovni EU
FoRS se podílí na ovlivňování evropských politik a rozvojové problematiky prostřednictvím
svého členství v evropské nevládní konfederaci
CONCORD (konfederace NNO působících v oblasti rozvojové spolupráce a humanitární pomoci – European NGO Confederation for Relief and
Development). FoRS pokračoval ve svém aktivním členství v CONCORD zejména účastí zástupců FoRS na generálních shromážděních v Bruselu
(4.–5. 6. a 26.–27. 11. 2008) a prací zástupců v pracovních skupinách (Working Groups – WG), kteří se tak podíleli na analýze rozvojových témat a
formulování požadavků CONCORD vůči institucím EU a národním vládám členských států:
• WG Enlargement, Pre-Accession and Neighbourhood (EPAN) – nejprve Jana Krczmářová
(FoRS), posléze Ivana Plechatá (Sue Ryder International CZ)
• WG EU Funding for Development and Relief
(FDR) – Daniel Svoboda (Development Worldwide)
• WG Development Education Forum (DEF) – Tomáš Knaibl (ADRA)
• WG Policy Forum – nejprve Veronika Divišová (Člověk v tísni), posléze Zuzana Sládková
(FoRS)
• WG European Presidency – nejprve Jana Krczmářová (FoRS) a Veronika Divišová (Člověk
v tísni), posléze Zuzana Sládková (FoRS)
• Aid Watch Process – Petra Krylová (ARPOK)
FoRS také zajistil zpracování textu o zahraniční rozvojové spolupráci ČR pro evropskou zprávu CONCORD o plnění závazků vlád zemí EU na
objem prostředků pro rozvojovou spolupráci
„No Time to Waste: European governments blind
schedule on aid quantity and quality“, vydanou
22. 5. 2008.
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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 ke zvyšování kvality a kvantity rozvojové spolupráce. Zástupci FoRS se zúčastnili klíčových konferencí na globální úrovni –paralelního
fóra o účinnosti pomoci v Akkře (Ghana, 31. 8.–1.
9. 2008) a Fóra na vysoké úrovni o efektivnosti pomoci (2.–4. 9. 2008) dále pak konference OSN k financování rozvoje a revizi implementace konsensu z Monterrey v Dóha (Katar, 29. 11.–2. 12. 2008).
Ve dnech 14.–16. 5. 2008 byla v Praze uspořádána společná evropská konference o aktuálních
otázkách rozvojové spolupráce pod názvem „Are
we on the right track?“ spolu s CONCORD, TRIALOG a Ekumenickou akademií Praha. Na spolupořádání této konference obdržel FoRS zvláštní
grant v rámci programu RPP a dotaci MZV z programu trilaterální spolupráce. Zpráva o konferenci je součástí závěrečné zprávy projektu k dotaci
z programu MZV Podpora trojstranných projektů
českých subjektů.

Spolupráce v rámci programu 			
RPP a další na úrovni EU
Rok 2008 byl posledním rokem realizace trilaterálního programu RPP – Regional Partnership
Programme for Development Cooperation in
Austria and Neighbouring New Member States (RPP – www.regionalpartnership.at). Cílem
programu RPP financovaným rakouskou vládou
byl rozvoj společných aktivit nevládních subjektů z Rakouska, České republiky, Slovenska, Slovinska a Maďarska v oblasti zahraniční rozvojové
spolupráce, rozvojového vzdělávání a osvěty, a to
ve formě podpory:
• dialogu platforem NNO v zúčastněných zemích a tvorby společných stanovisek k zahraniční rozvojové spolupráci,
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•
•
•

posilování kapacit platforem NNO v nových
členských zemích EU,
komunikace platforem NNO s vládními institucemi,
pilotních trilaterálních projektů v oblasti rozvojového vzdělávání a osvěty a rozvojové spolupráce.

Program byl financován prostřednictvím rakouské rozvojové agentury Austrian Development
Agency (ADA) a jednotlivými ministerstvy zahraničních věcí zapojených zemí. Koordinaci měla na
starosti rakouská platforma nevládních organizací EU-Platform.
Během roku 2008 proběhla důkladná evaluace
programu RPP, ze které vzešly tři publikace shrnující získané zkušenosti všech zapojených stran
– „Learning by Doing – The Pilot Project Fund of
the RPP 2005–2008“, „RPP – Results and Perceptions: Added value of transnational cooperation“
a „RPP – Lessons Learnt“.
V rámci tří let bylo na pilotní projekty realizované nevládními organizacemi v rámci programu
RPP alokováno 1,1 mil. eur (rakouská vláda financovala 70 %, dalších 20 % šlo z vlád zapojených
zemí a 10 % poskytly nevládní organizace jako
vlastní zdroje). Byly vyhlášeny tři výzvy na předkládání projektových žádostí, na jejichž základě
bylo vybráno a financováno 58 projektů – z toho
35 osvětových a 23 v rozvojových zemích, na kterých se podílelo 53 organizací z 5 zemí. Z toho
bylo českými nevládními organizacemi z FoRS realizováno 8 osvětových a rozvojově-vzdělávacích
projektů a 6 projektů v rozvojových zemích.
Kromě programu RPP se během roku 2008 dále
prohlubovala spolupráce mezi českými a evropskými nevládními neziskovými organizacemi a podávání a realizace společných projektů
a akcí. Zejména pak rostla účast českých (resp.
FoRS) organizací na vypsaných výzvách na projekty rozvojové spolupráce, osvěty a rozvojového

5

Co FoRS dělá ve vztahu k partnerům v ČR a v zahraničí

vzdělávání v dotačních programech MZV ČR, ale
i Evropské komise a dalších (Presidency Fund,
RPP). Rok 2008 byl rokem zahájení řady tříletých evropských projektů, které byly financovány z grantů Evropské komise a do kterých jsou

zapojeny organizace FoRS (z výzvy 2006). FoRS
a jeho organizace dokázaly připravit společný
projekt zaměřený na české předsednictví v Radě
EU a získat na jeho realizaci prostředky z fondů
Evropské komise.

Společné aktivity FoRS s partnery v rámci programu RPP
Datum

Akce

Kde

11. 3. 2008

RPP seminář Workshop: The future challenge ‘Crossborder Networking’

Vídeň

26.–27. 3.
2008

RPP workshop: Advocacy and Lobbying for Development NGOs

Vídeň

22.–23. 4.
2008

RPP školení Management of information and communication for platform coordinators and staff

Bratislava

25.–26. 9.
2008

Seminář RPP Pilot Project Presentation and Evaluation

Budapest

22.–23. 10.
2008

RPP Experts meeting Strengthening dialogue on global development affairs between
civil society and government

Ljubljana, SLO

Člověk v tísni na východě Srí Lanky postavil školu (Foto: Člověk v tísni)
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Co FoRS dělá pro zvýšení spolupráce mezi členy

Pracovní skupiny FoRS a kampaň 		
Česko proti chudobě
Pracovní skupiny FoRS (dále jen PS) jsou základním nástrojem zapojení organizací do činnosti
platformy. Organizace FoRS se tak podílejí na
formulaci stanovisek a celkového směřování platformy. Pracovní skupiny zasedaly dle potřeby,
a to formou elektronické komunikace i osobních
diskusních setkání. Frekvence a celková aktivita
jednotlivých PS odpovídala společnému zájmu
i potřebě koordinace společného postupu.
• Pracovní skupina Osvěta spolu s dalšími organizacemi mimo FoRS realizovala další ročník
kampaně na zvyšování povědomí české veřejnosti o rozvojových cílech tisíciletí.
• Pracovní skupina Rozvojová studia připravila podkladový materiál pro webové stránky
FoRS, realizovala prezentační a lektorskou činnost na VŠE a stanovila si oblasti priorit pro
společnou práci.
• Pracovní skupina Policy se na jaře roku soustředila na přípravu FoRS na české předsednictví, promítání aktuálních požadavků z úrovně
EU do české ZRS a zpracování českého příspěvku pro zprávu CONCORD – tzv. Aid Watch. Od
května byla koordinovaná Policy officerkou
FoRS a výsledkem její činnosti je zejména zpracování a vydání studie „Jak Česká republika
pomáhá – Studie o zahraniční rozvojové spolupráci České republiky za rok 2007“.
• Pracovní skupina Rozvojové vzdělávání se aktivně zapojila do procesu GENE Peer Review
České republiky a zúčastnila se i uvedení GENE
Peer Review na setkání MZV ČR a Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy. Dále začala
připravovat mezinárodní konferenci o rozvojovém vzdělávání plánovanou na květen 2009.
• Pracovní skupina Presidency se přesunula na
rovinu jednání Správní rady.
• V souvislosti s prioritami FoRS pro české předsednictví vznikly další pracovní skupiny dle
14

priorit a aktivit – Udržitelné zdroje pro udržitelný rozvoj, Migrace a rozvoj a Zemědělství
a potravinová bezpečnost.

Zvyšování odborných kapacit FoRS 		
a jeho organizací
FoRS během roku umožnil účast na cca 45 akcích
v ČR a zahraničí (semináře, školení, jednání, pracovní schůzky) zástupcům členů a pozorovatelů
FoRS. FoRS rovněž poskytl finanční podporu na
cestovní a jiné náklady spojené s účastí na některých z nich. Z vlastních akcí FoRS byly pak nejdůležitější následující:
• 11.–12. 2. 2008 uspořádáno školení EC Project
Financial Management na finanční a operační management projektů podpořených z rozpočtu Evropské komise, lektorkou byla Angela James, britská konzultantka. Počet účastníků – 22 z organizací FoRS (podkladové materiály v příloze). Školení proběhlo ve spolupráci
s projektem TRIALOG.
• 19.–20. 2. 2008 uspořádán mezinárodní seminář TRIALOG „Public Awareness Raising, Development Education and Campaigning“ v Brně.
FoRS zajišťoval kompletní organizační a logistickou podporu a byl i aktivním účastníkem.
Počet účastníků – celkem 63, z toho 11 z FoRS.
• 21. 4. 2008 uspořádán Interní seminář FoRS o
přístupu NNO k financování projektů ze ZRS
ČR. Počet účastníků – 13 z organizací FoRS.
• 27. 8. 2008 uspořádáno školení/workshop pro
policy práci FoRS – vedeno britským konzultantem Richardem Bennettem. Počet účastníků – 10 z organizací FoRS.
• 16. 12. 2008 uspořádán seminář „Strategies for
Effective Campaigns & Advocacy“ vedený britským konzultantem Chrisem Stalkerem. Počet
účastníků – 16 z organizací FoRS.
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•

16. 12. 2008 uspořádáno Setkání FoRS, rovněž
s pracovníky ČRA a MZV – počet účastníků cca 40.

FoRS provedl průzkum mezi členskými a pozorovatelskými organizacemi na zmapování současných kapacit v platformě FoRS, jejich požadovaných schopností do budoucna a představě o oblastech působení FoRS. Na základě průzkumu
byla zpracována zpráva a určena hlavní klíčová
témata, kterým by se platforma FoRS měla do budoucna věnovat a ve kterých by měla poskytovat
svým členům prostor pro budování kapacit. Shrnutí výsledků průzkumu je následující:
Role FoRS a jeho členů v policy:
• Členské organizace FoRS věří, že český neziskový sektor má aspoň částečný vliv na rozvojovou politiku České republiky, ale jen 13,6 %
respondentů považuje tento vliv za významný.
• Politický kontext pro působení českých NNO
v politikách týkajících se rozvojové problematiky považuje 25 % dotazovaných za příznivý,
2/3 dotazovaných pak za průměrný.
• 4/5 respondentů má pocit, že jejich organizace byla alespoň někdy efektivní při ovlivňování
politických procesů týkajících se oblasti rozvojové problematiky, ať už na lokální, regionální,
národní či mezinárodní úrovni. Zbývající respondenti považují své snahy za neúspěšné.
• Nejvíce efektivními druhy prosazení svých
snah v rámci rozvojové politiky jsou, dle odpovědí respondentů, případové studie, zprávy
z projektů a osobní kontakt.
• Hlavními omezeními, se kterými se setkávají
české NNO při zapojování do polických procesů,
jsou: nedostatek času, nedostatečné kapacity,
nedostatek finančních prostředků a znemožnění vstupu do politického procesu z důvodu jeho
uzavření pro nevládní neziskové organizace.
• Aktivity členů FoRS v oblasti advocacy jsou
nejvíce zaměřeny na rozvojovou politiku, roz-

vojové vzdělávání a otázku venkova. Dle odpovědí by se rádi prosadili i v oblasti životního
prostředí.
Role FoRS jako národní platformy:
• Členské organizace FoRS si přejí, aby FoRS monitoroval i aktivně se věnoval těmto tématům:
národní rozvojová politika, rozvojová pomoc,
rozvojové vzdělávání, pozice EU.
• 76 % respondentů odpovědělo, že by FoRS
měl být více aktivní v rámci rozvojové pomoci,
měl by si přesně definovat svou pozici v tomto
oboru a aktivně prosazovat změny.
• Dle respondentů je nejdůležitější funkcí jejich
organizací rozvojové vzdělávání. V budoucnu
by svůj zájem chtěli směřovat spíše k posilování společenství a k výzkumu.
• Nejvíce odborných znalostí mají respondenti
(57 %) v rozvojovém vzdělávání. Chtějí i nadále zvyšovat svou odbornost v oblasti kontroly
a do budoucna by se chtěli méně věnovat mezinárodním financím, rozvojové pomoci, otázce venkova a pozici EU.
• Spolupráce a sdílení zkušeností mezi členy
FoRS nejvíce probíhá v oboru rozvojového
vzdělávání a národní rozvojové politiky.
Výměna informací a komunikace mezi organizacemi FoRS kromě osobních setkání a akcí probíhá
zejména prostřednictvím internetových konferencí czech.fors@fors.cz (Správní a Dozorčí rada,
Sekretariát), fors@pandora.cz (konference všech
členů a pozorovatelů FoRS) a platforma@pandora.cz (širší konference otevřená pro všechny partnery na poli rozvojové spolupráce).
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Valná hromada 2008 přijala jednu novou členskou organizaci. Celkový počet členských organizací na konci roku 2008 činil 29 organizací. Šesti novým organizacím udělila Správní rada v průběhu roku 2008 statut pozorovatele. Každoroční
zvyšování počtu členů potvrzuje postavení platformy FoRS jako zástupce neziskových organizací v oblasti rozvojové problematiky. Posílila se tak
reprezentativnost sdružení a zvýšil potenciál plynoucí ze široké škály zkušeností členů FoRS.

Organizační struktura
Nejvyšším orgánem FoRS je Valná hromada sestávající ze všech členů. Valná hromada volí Správní
a Dozorčí radu, které následně volí ze svých členů
předsedy, u Správní rady i místopředsedy. Předseda Správní rady je statutárním orgánem FoRS.
Sdružení navenek zastupuje a jeho jménem jedná předseda a místopředsedové Správní rady a
ředitelka Sekretariátu sdružení. Správní a Dozorčí
rada a Sekretariát používají pro vnitřní komunikaci emailovou konferenci czech.fors@fors.cz.

Členské organizace FoRS k 31.12. 2008
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
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Organizace

Webová stránka

Členem od:

ADRA, o. s.
Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje, o. p. s.
ARS – Asociace pro rozvojovou spolupráci, o. s.
Česká zemědělská univerzita – Institut tropů a subtropů
Člověk v tísni, o. p. s.
Development Worldwide, o. s.
EDUCON, o. s.
Ekumenická akademie Praha, o. s.
Humanistické centrum Dialog, o. s.
Humanistické centrum Narovinu, o. s.
Humanitas Afrika, o. s.
INEX – Sdružení dobrovolných aktivit, o. s.
Charita ČR
LL – Likvidace lepry, o. s.
MAHA – Management and Administration for Health Activities, o. s.
Nadace Divoké husy
Poradna pro uprchlíky, o. s.
Pražský institut pro globální politiku – Glopolis, o. p. s.
Sdružení Podané ruce, o. s.
SOZE, Sdružení občanů zabývajících se emigranty, o. s.
Společnost pro Fair Trade, o. s.
Světlo pro svět, o. s.
Sue Ryder International CZ, o. p.s.
TODERO – sdružení pro rozvojovou pomoc, o. s.
Univerzita Palackého v Olomouci
VARA ČR, o. s.
Volonté Czech, o. p. s.
Vysoká škola ekonomická v Praze – Fakulta mezinárodních vztahů
Vysokoškolští humanisté, o. s.

www.adra.cz
www.arpok.cz
www.arsczech.org
www.czu.cz
www.clovekvtisni.cz
www.dww.cz
www.educon.cz
www.ekumakad.cz
www.humanisti.cz
www.adopceafrika.cz
www.humanitasafrika.cz
www.inexsda.cz
www.charita.cz
www.fors.cz/likvidace-lepry.htm
www.maha-health.cz
www.divokehusy.cz
www.uprchlici.cz
www.glopolis.org
www.podaneruce.cz
www.soze.cz
www.fairtrade.cz
www.svetlo-pro-svet.cz
www.sueryderinternational.eu
www.volny.cz/todero
www.upol.cz
www.varaafghanistan.org
www.volonte.cz
www.vse.cz
www.novyhumanismus.cz

2. 9. 2002
13. 4. 2005
29. 10. 2003
11. 5. 2006
2. 9. 2002
2. 9. 2002
2. 9. 2002
2. 9. 2002
2. 9. 2002
2. 9. 2002
13. 4. 2005
2. 9. 2002
2. 9. 2002
2. 9. 2002
14. 6. 2007
13. 4. 2005
13. 4. 2005
11. 5. 2006
14. 6. 2007
2. 9. 2002
11. 5. 2006
29. 5. 2008
14. 6. 2007
2. 9. 2002
14. 6. 2007
13. 4. 2005
2. 9. 2002
11. 5. 2006
2. 9. 2002
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Pozorovatelé k 31.12. 2008

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Organizace

Webová stránka

Arcidiecézní charita Praha
Česká rozvojová organizace, o. p. s.
Eurosolar, o. s.
Fair, o. s.
IGPN – International Gender Policy Network
IOM – International organisation for migration
Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu, z. s. p. o.
Lékaři bez hranic – Médecins Sans Frontières in Czech Republic, o. p. s.
Lenka Černá, M.A. – fyzická osoba
Multikulturní centrum Praha, o. s.
Nadační fond Microfinance
Pro-Contact, o. s.
SADBA – Salesiánská organizace Dona Boska, o. s.
Siriri, o. p. s.
Ústav mezinárodních vztahů
Život 90, o. s.

www.charita-adopce.cz
www.czdo.org
www.eurosolar.cz
www.fair-ngo.eu
www.igpn.net
www.iom.cz
www.jcmm.cz
www.lekari-bez-hranic.cz

Valná hromada zasedala 29. 5. 2008 za účasti 19
členských organizací FoRS a dalších z řad pozorovatelů FoRS. V rámci Valné hromady se konala diskuse s hosty z Ministerstva zahraničních věcí ČR
a České rozvojové agentury.
Na Valné hromadě byla přijata jedna nová členská organizace Světlo pro svět, o. s.
Na Valné hromadě 29. 5. 2008 byli zvoleni noví
členové Správní rady a Dozorčí rady. Ve funkci
předsedy Správní rady byl potvrzen Šimon Pánek
(Člověk v tísni), na místě místopředsedů Dagmar
Trkalová (Educon) a Petr Lebeda (Glopolis). Dalšími členy Správní rady jsou Jan Bárta (ADRA), Pavel Gruber (Charita ČR), Martina Mandová (Sue
Ryder International CZ) a Klára Hejkrlíková (Ekumenická akademie Praha). V Dozorčí radě jsou
Petra Holíková (Česká zemědělská univerzita), Petra Krylová (ARPOK) a Jan Böhm (Siriri – navržen
jako kandidát za Educon).

www.mkc.cz
www.microfinance.cz
www.pro-contact.cz
www.mladez.sdb.cz
www.siriri.org
www.iir.cz
www.zivot90.cz

Pozorovate
lem od:
22. 3. 2007
3. 10. 2006
22. 3. 2007
2. 9. 2008
2. 9. 2008
2. 5. 2007
3. 10. 2006
22. 8. 2007
30. 1. 2008
1. 4. 2008
21. 11. 2008
1.9. 2006
7. 2. 2007
10. 1. 2007
2. 9. 2008
22. 3. 2007

Hlavní náplní Sekretariátu FoRS je koordinační, informační a organizační činnost pro platformu, její orgány a členské a pozorovatelské organizace a zastupování FoRS vůči partnerům v ČR
a v zahraničí. Sekretariát vede ředitelka na hlavní pracovní poměr (Jana Krczmářová), zodpovědná Správní radě. Administrativní zajištění činnosti měla na starosti asistentka Sekretariátu Jana
Malkrabová (do 31. 7. 2008). Od 15. 5. 2008 byl
Sekretariát díky projektu financovanému z Presidency Fund rozšířen o novou pozici Policy officerky, na kterou nastoupila Zuzana Sládková.
Pro koordinaci předsednického projektu byla pak
od 1. 10. 2008 přijata Marie Zázvorková na pozici
Presidency Officerky. Sekretariát se poprvé v roce
2008 rozrostl i o řadu stážistů. Jako dlouhodobější stážistka byla přijata Ineke Adriaens z Belgie
v rámci programu Leonardo.
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Orgány FoRS působily v roce 2008 v tomto složení:
Do Valné hromady 29. 5. 2008

Od Valné hromady 29. 5. 2008

Správní rada

Správní rada

Předseda Správní rady:
Šimon Pánek, Člověk v tísni, o.p.s.

Předseda Správní rady:
Šimon Pánek, Člověk v tísni, o.p.s.

Místopředsedkyně Správní rady:
Dagmar Trkalová, EDUCON, o.s.

Místopředsedové Správní rady:
Dagmar Trkalová, EDUCON, o. s.
Petr Lebeda, Pražský institut pro globální politiku –
Glopolis, o. p. s.

Členové Správní rady:
Jan Bárta, ADRA, o. s.
Petra Holíková, Česká zemědělská univerzita
Petr Lebeda, Pražský institut pro globální politiku –
Glopolis, o. p. s.
Vojtěch Rálek, Charita ČR
Tomáš Tožička, Ekumenická akademie Praha, o. s.

Členové Správní rady:
Jan Bárta, ADRA o. s.
Pavel Gruber, Charita ČR
Klára Hendlová (provdaná Hejkrlíková), Ekumenická
akademie Praha
Martina Mandová, Sue Ryder International CZ

Náhradnice do 3/2007:
Elisabeth Fikejsová, Nadace Divoké husy

Náhradnice:
Ivana Plechatá, Sue Ryder International CZ

Dozorčí rada

Dozorčí rada

David Šifra, VARA ČR, o. s. (dne 17. 4. 2008 odstoupil
z funkce)
Jan Böhm, Siriri, o. p. s.
Petra Krylová, Agentura humanitární a rozvojové pomoci
Olomouckého kraje, o. p. s.

Petra Holíková, Česká zemědělská univerzita
Petra Krylová, Agentura humanitární a rozvojové pomoc
Olomouckého kraje, o. p. s.
Jan Böhm, Siriri, o. p. s.
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Projekty FoRS podpořené a realizované v roce 2008
Podpora kapacit platformy FoRS „Nejen pro předsednictví ČR v EU“
Hlavní řešitel

FoRS

Partneři, doba realizace

Nespecifikováno, 1. 1.–31. 12. 2008

Výše dotace

Poskytnutá 1 200 000 Kč, čerpaná dotace 1 191 136,83 Kč

Poskytovatel

Ministerstvo zahraničních věcí ČR, dotační program pro NNO – podpora kapacit platforem NNO

Obsah:

•
•
•
•
•
•
•
•

Koordinační a informační činnost platformy FoRS
Školení, semináře a vysílání zástupců organizací FoRS na další mezinárodní akce
Činnost pracovních skupin FoRS
Monitoring a analýza klíčových/prioritních témat a politických procesů
Formulování společných stanovisek FoRS a jejich komunikace hlavním cílovým skupinám
Účast FoRS v činnosti CONCOCRD
Příprava společného projektu FoRS při příležitosti předsednictví ČR v Radě EU a podání projektové žádosti na Evropskou komisi
Koordinace s ostatními platformami a partnery

Zapojení českých Nevládních neziskových organizací do reflexe rozvojové spolupráce v Evropském a globálním měřítku
Hlavní řešitel

FoRS

Partneři, doba realizace

Nespecifikováno, 1. 1.–31. 12. 2008

Výše dotace

Poskytnutá 325 000 Kč, čerpaná dotace 325 000 Kč

Poskytovatel

Ministerstvo zahraničních věcí ČR, podpora trojstranných projektů českých subjektů

Obsah: Dotace poskytla zajištění kofinancování dvou projektů RPP a projektu podpořeného Presidency Fund.

•
•
•
•
•
•

Podíl na organizování evropské konference „Are we on the right track? Paradigm Reviewed by CSOs as development actors“ (14.–16. 5. 2008, Praha)
Podíl na organizování regionálního semináře „Pilot Project Presentation – Evaluation (25.–26. 9. 2008, Budapešť)
Podíl na organizování regionálního semináře „The Future Challenge Crossborder Networking“ (11. 3. 2008, Vídeň)
Podíl na organizování regionálního semináře „Advocacy and Lobbying for Development NGOs“ (26.–27. 3. 2008,
Vídeň)
Studijní cesta organizací FoRS do irské platformy Dóchas a Irish Aid (8.–12. 9. 2008, Dublin)
Internship Policy officerky FoRS do britské platformy BOND (15.–19. 9. 2008, Londýn + Brusel)
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Starting up Policy Activities of the czech NGDOs Platform
Hlavní řešitel

FoRS

Partneři, doba realizace

Irská platforma Dóchas, britská platforma BOND, 8. 1. 2008 – 2009

Výše dotace

Poskytnutá 44 796 EUR, čerpaná dotace 562 889,00 Kč, zbytek převeden na rok 2009

Poskytovatel

Presidency Fund

Obsah:

•
•
•
•
•
•

Příprava akcí v oblasti policy pro nastávající české předsednictví v EU
Vytvoření lépe strukturované práce FoRS v oblasti ovlivňování rozvojových politik na úrovni ČR a EU (advocacy a
policy práce FoRS), formulování strategie FoRS v oblasti ovlivňování politik, sledování důležitých rozvojových témat, zpracování stanovisek na úrovni ČR i EU, monitorování české ZRS a rozvojové politiky na úrovni EU
Vytvoření dvou pracovních pozic v Sekretariátu – Policy officer a Presidency officer
Podpora činnosti pracovní skupiny FoRS – Policy (Policy tým)
Semináře pro členy FoRS o evropské rozvojové politice, policy práci a vedení kampaní
Studijní cesty pro Policy týmu do Irska a internship pro Policy officerky v britské platformě BOND

RPP Pilot project: Building the Global Partnership Together – Joint Recognition of The Role of Civil
Society Organisations (CSOs) in Development
Hlavní řešitel

FoRS

Partneři, doba realizace

Horizont3000 (Rakousko), 1. 1.–30. 11. 2008

Výše dotace

Poskytnutá 6 949,80 EUR, čerpaná dotace 189 569,00 Kč

Poskytovatel

Austrian Development Agency – ADA

Obsah:

•
•

Podíl na organizování evropské konference „Are we on the right track? Paradigm Reviewed by CSOs as development actors“ (14.–16. 5. 2008, Praha)
Příspěvek k akčnímu plánu FoRS pro české předsednictví v EU

Civil society organisations development effectiveness
Hlavní projekt FoRS během předsednictví ČR v Radě EU
Hlavní řešitel

FoRS

Partneři, doba realizace

ADRA, Člověk v tísni, Development Worldwide, Educon, Multikulturní centrum Praha,
Pražský institut pro globální politiku – Glopolis, 1. 10. 2008–30. 9. 2009

Výše dotace

Poskytnutá 240 000 EUR, čerpaná dotace 47 754,00 Kč, zbytek převeden na rok 2009

Poskytovatel

European Commission – EuropeAid, Non-state Actors and Local Authorities in direct
award project
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Obsah:
1. Proces efektivnosti organizací občanské společnosti (CSO) v rozvoji

•
•

Výměna informací o procesu efektivnosti občanské společnosti v rozvoji a příprava principů efektivnosti CSO
Uspořádání konference o efektivnosti občanské společnosti v rozvoji

2. Budování kapacit a „networking“

•
•
•
•

Pořádání expertních akcí na specifická rozvojová témata (migrace a rozvoj, udržitelné technologie pro udržitelný
rozvoj, zemědělství a potravinová bezpečnost, kulatý stůl „Demokratické vládnutí: rozvojová spolupráce a mainstreaming lidských práv demokracie“)
Sběr dat a zpracování případových studií / pozičních dokumentů na vybraná rozvojová témata
Uspořádání mezinárodní konference o rozvojovém vzdělání
Závěrečná evaluace

3. Aktivity spojené s „advocacy“, osvětou a práce s médii

•
•
•

Propagační materiály a osvětové aktivity na zvyšování informovanosti
Společné advocacy aktivity
Práce s médii

Development Aid Watch in New Member States
Hlavní řešitel

Polish Green Network (Polsko)

Partneři, doba realizace

FoRS jako partner spolu se slovenskou Platformou MVRO, 3. 1.–1. 11. 2008

Výše dotace

Pro FoRS poskytnuto 5134 EUR, čerpaná dotace 119 198 Kč

Poskytovatel

DG Justice, 2006 Actions to support of civil society in NMS

Obsah:

•
•

Společná analýza a monitoring rozvojové spolupráce v Polsku, na Slovensku, v ČR a zpracování komparativní studie
Zpracování odborné studie FoRS o Zahraniční rozvojové spolupráci ČR s názvem „Jak Česká republika pomáhá –
Studie o zahraniční rozvojové spolupráci České republiky za rok 2007“

Foster the Global Responsibility
Hlavní řešitel

CASE – Center for Social and Economic Research (Polsko), Overseas Development Institute (ODI) (Velká Británie) jako člen konsorcia

Partneři, doba realizace

FoRS jako evropský partner spolu s platformami Maďarska, Slovenska, Polska, 1. 3. 2008
– 2010 (30 měsíců)

Výše dotace

Celkem dotace 452 666 EUR, z toho pro FoRS 9000 EUR, v roce 2008 čerpaná dotace 0 Kč,
zbytek převeden na rok 2009

Poskytovatel

European Commission – EuropeAid, EC call 21-02-03 2006

Obsah:

•
•

Průzkum o potřebách členů FoRS a rozvojových tématech
Osm kulatých stolů na témata rozvojové spolupráce + praktické dovednosti pro organizace (např. práce s médii, facilitace etc.) – FoRS pořádá 2 semináře
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Regional Partnership Program
Hlavní řešitel

Platforma NNO z Rakouska – EU-Platform

Partneři, doba realizace

FoRS jako partner spolu s platformami Maďarska, Slovenska, Slovinska, 1. 1.–15. 12. 2008

Výše dotace

Z minulých let převedeno a čerpáno 40 394,11 Kč

Poskytovatel

Austrian Development Agency – ADA

Obsah:

•

Financování činnosti FoRS v rámci rozpočtové kapitoly RPP 5. 2. podpora kapacit platforem NNO (Strengthening
the capacities of the NGDO platforms)

Skladba zdrojů financování FoRS v roce 2008
Celkem poskytnuté dotace a příspěvky v Kč

2 775 277

100,00 %

MZV ČR – podpora platforem NNO

1 191 137

42,92%

Presidency Fund

562 889

20,28%

MZV ČR – projekty trojstranné spolupráce

325 000

11,71%

ADA – RPP Pilot project

189 569

6,83%

Vlastní a jiné zdroje

177 457

6,39%

Evropská komise – projekt s Polish Green Network

123 077

4,43%

Členské a pozorovatelské příspěvky

118 000

4,25%

Evropská komise – projekt v rámci českého předsednictví

47 754

1,72%

ADA – RPP podpora platforem NNO

40 394

1,46%

1 191 137

562 889

Presidency Fund
325 000

189 569

ADA – RPP Pilot project

177 457

Vlastní a jiné zdroje
Evropská komise – projekt s Polish Green Netwo rk

123 077

118 000

47 754

ADA – RPP podpora platforem NNO

40 394

0
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Rozvaha (bilance) k 31.12.2008 (v tis. Kč)
Stav k prvnímu dni
účetního období

Stav k poslednímu dni
účetního období

A) Dlouhodobý majetek
I. Dlouhodobý nehmotný majetek
II. Dlouhodobý hmotný majetek
III.Dlouhodobý finanční majetek
IV. Oprávky k dlouhodobému majetku

0
0
104
0
104

0
0
104
0
104

B) Krátkodobý majetek
I. Zásoby
II. Pohledávky
III.Krátkodobý finanční majetek
IV. Jiná aktiva celkem

360
0
1
334
25

1 137
0
33
1 025
79

ÚHRN AKTIV

360

1 137

A) Vlastní zdroje
I. Jmění
II. Výsledek hospodaření

250
0
250

309
119
190

B) Cizí zdroje
I. Rezervy
II. Dlouhodobé závazky
III. Krátkodobé závazky
IV. Jiná pasiva

110
0
0
70
40

828
0
0
152
676

ÚHRN PASIV

360

1137

AKTIVA

PASIVA

Výkaz zisků a ztrát k 31.12.2008 (v tis. Kč)
Název ukazatele

Náklady

Spotřebované nákupy

107

Služby

1 582

Osobní náklady

901

Daně a poplatky

1

Ostatní náklady

42

Odpisy, provozní majetek
Poskytnuté příspěvky
Daň z příjmů

Výnosy

Tržby za vlastní výkony

0

Změny stavu zásob

0

Aktivace celkem

0

Ostatní výnosy celkem
Tržby z prodeje majetku

177
0

0

Přijaté příspěvky

118

83

Provozní dotace

2 480

0

Náklady celkem
Výsledek hospodaření

Název ukazatele

2 716

Výnosy celkem

2 775

59
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Zpráva dozorčí rady

Zpráva auditora pro Správní radu
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