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Na následujících stránkách se můžete dozvědět 
více o výsledcích činnosti FoRS a jeho organi-
zací na poli rozvojové spolupráce a humani-
tární pomoci. Síla a legitimita FoRS spočívá 
v členských a pozorovatelských organizacích. 
Bez jejich společného zájmu promítnutého 
do společných aktivit a spolupráce by FoRS 
neměl šanci dosáhnout svého zamýšleného 
smyslu a cílů. Jsme velmi rádi, že v roce 2011 
se do procesu ovlivňování řady koncepčních 
dokumentů ve zvýšené míře zapojily i jednot-
livé členské organizace, a FoRS tak pokračoval 
v budování své pozice kritického, ale konstruk-
tivního partnera jak na úrovni České repub-
liky, tak na evropské úrovni. Na tomto místě 
bych rád vysoce ocenil všechny pracovníky 
a pracovnice organizací sdružených ve FoRS, 
kteří věnovali svůj čas nad rámec své pracovní 
náplně pro společnou činnost FoRS. Právě oni 
zastupují FoRS na důležitých jednáních, pročítají 
a  připomínkují všechny dokumenty, sledují 
politické procesy na úrovni EU a v ČR, zasazují 
si informace do širšího kontextu, zamýšlejí se 
nad strategickým směřováním FoRS či poskytují 
logistickou a informační podporu. 

V průběhu roku 2011 FoRS jako jedna z mála 
platforem v EU vypracoval a přijal svůj vlastní 
Kodex efektivnosti, který je postaven na tzv. 
Istanbulských principech efektivnosti. Členské 
organizace tak pojmenovaly hodnoty, které 
jsou pro jejich práci vodítkem a základem, tj. 
znalost rozvojové problematiky a priorit cílo-
vých 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. Můj předchůdce na postu 
předsedy Správní rady FoRS Šimon Pánek si před 
čtyřmi lety v úvodu výroční zprávy posteskl, že 
FoRS je zatím „jen“ platformou a postrádá vnitřní 

náhled na kvalitu a profesionalitu členských 
organizací, ale že západoevropským plat-
formám trvalo desetiletí, než k něčemu podob-
nému dospěly. Jsem rád, že mohu na tomto 
místě uvést, že FoRS k tomu dospěl již v první 
dekádě své existence. Nicméně teprve čas 
ukáže, do jaké míry je Kodex efektivnosti dobře 
propracovanou deklarací společných hodnot či 
skutečným nástrojem k naplňování efektivnosti 
rozvojových organizací. 

Správní rada i Sekretariát FoRS se na konci 
roku musely vyrovnat s personálními změnami 
v sekretariátu a jsem rád, že se nám to nakonec 
podařilo. Rád bych tímto poděkoval Ince 
Píbilové, ředitelce FoRS, a Zuzaně Sládkové, 
policy officerce FoRS, za jejich práci a osobní 
nasazení a popřál jim hodně úspěchů v dalším 
pracovním směřování. Zároveň přeji hodně 
štěstí a sil novým (a staronovým) kolegyním, 
které tvoří Sekretariát FoRS od konce roku 2011. 

Závěrem bych chtěl velice poděkovat všem 
členským a pozorovatelským organizacím, 
státním institucím a partnerům, odcházejícím i 
novým členům Správní a Dozorčí rady a Sekre-
tariátu FoRS a popřát nám všem další hodnotný 
rok a práci, která přinese smysluplné a pozitivní 
dopady na širokém poli rozvojové spolupráce 
a humanitární pomoci ve světě. 

Pavel Gruber
odcházející předseda Správní rady FoRS

Úvodní slovo
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České fórum pro rozvojovou spolupráci (FoRS) 
je platformou českých nevládních nezisko-
vých organizací (NNO) a dalších neziskových 
subjektů, které se zabývají rozvojovou spolu-
prací, rozvojovým vzděláváním a humanitární 
pomocí. 

Platforma FoRS byla založena v  roce 2002 
a prošla zásadním vývojem. Počet členů 
vzrostl z 15 zakládajících organizací až na 57 
subjektů na konci roku 2011 – a to coby členů 
a pozorovatelů (NNO, univerzit a akademických 
institucí, mezinárodních organizací, dobrovol-
nických sdružení, think-tanků a dalších). FoRS si 
vybudoval roli zástupce českých NNO vůči stát-
ním institucím v ČR a na úrovni EU a platformy 
pro koordinaci a budování odborných kapacit 
českých neziskových subjektů.

Členství ve FoRS je přístupné pro všechny 
nezávislé nevládní neziskové organizace 
i  instituce z akademické sféry z ČR působící 
v rozvojové a humanitární oblasti. Organizace 
přistupují k FoRS zprvu jako pozorovatelé, 
a poté se mohou stát členy. Členy jednou za 
rok přijímá Valná hromada FoRS; pozorovatelský 
status uděluje Správní rada FoRS během roku.

Vizí FoRS je přispívat k odstranění extrémní chu-
doby, podporovat environmentálně udržitelný 
a sociálně spravedlivý rozvoj, pomoci naplňovat 
lidská práva, předcházet konfliktům a nenásilně 
je řešit.

Poslání FoRS vychází ze společné snahy 
zvyšovat efektivnost, kvalitu a objem české 
zahraniční rozvojové spolupráce a humanitární 
pomoci, posilovat pozitivní dopady působení 
českých rozvojových a humanitárních organi-
zací a institucí v potřebných zemích i doma a při 
tvorbě souvisejících politik. FoRS si uvědomuje, 
že zahraniční rozvojová spolupráce nemůže 
být jediným nástrojem na snižování chudoby 

a že odstraňování chudoby ve světě nelze bez 
koherence politik pro rozvoj, tj. systematic kých 
strukturálních změn v  ostatních oblastech 
hospodářství, obchodu, zemědělství, financí 
atd. na národní, regionální a globální úrovni.

FoRS je jedním ze zakládajících členů CONCORD, 
Evropské konfederace NNO pro humanitární 
pomoc a rozvoj. CONCORD zastřešuje národní 
platformy a sítě NNO ze zemí EU, jež dohromady 
sdružují na dva tisíce nevládních organizací. 
Prostřednictvím CONCORD se FoRS zapojuje do 
diskusí a politických jednání o rozvojové spo-
lupráci a souvisejících politikách na úrovni EU.

FoRS a jeho členové naplňují principy uvedené 
v Kodexu efektivnosti FoRS, který přijali na Valné 
hromadě 1. 6. 2011: znalost rozvojové proble-
matiky a priorit cílových skupin, transparentnost 
a odpovědnost za výsledky i postupy, partner-
ství založené na důvěře a společných hodnotách 
a zájmech, respekt k lidským právům a rovnosti 
mezi muži a ženami, odpovědnost za dopady 
a jejich udržitelnost. 

FoRS realizuje činnosti v rámci tří strategických 
pilířů:

A) Zastupování zájmů členů FoRS a 
ovlivňování rozvojových a souvisejících 
politik na české i evropské úrovni (tzv. 
policy/advocacy)

– spolupráce a dialog s českými a evropskými 
veřejnými institucemi – zejména Ministerstvo 
zahraničních věcí (MZV) – Odbor rozvojové spo-
lupráce a humanitární pomoci (ORS), dále Česká 
rozvojová agentura (ČRA), Parlament ČR, Stálé 
zastoupení ČR při EU Brusel, další ministerstva, 
Evropská komise a další; formulace a prosa-
zování společných stanovisek neziskového 
sektoru při tvorbě rozvojových a souvisejících 
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politik i při jejich implementaci; zapojování do 
procesu transformace systému zahraniční rozvo-
jové spolupráce (ZRS) ČR; tlak na dodržování 
mezinárodních závazků, efektivnost, transpa-
rentnost a dodržování hlavního cíle rozvojové 
spolupráce, tj. snižování chudoby a naplňování 
Rozvojových cílů tisíciletí

B) Posilování kapacit a koordinace členů 
FoRS

– podpora spolupráce členů FoRS a realizace 
společných projektů; koordinace pracovních 
skupin složených ze zástupců organizací FoRS, 
včetně podpory výměny zkušeností a informací 
mezi NNO uvnitř FoRS; zvyšování efektivnosti 
a kapacit NNO pro realizaci projektů; vlastní 
rozvoj organizací i pro tvorbu politik na národní 
a mezinárodní úrovni

C) Strategická partnerství a osvěta

– spolupráce s dalšími organizacemi a koalicemi; 
poskytování informací médiím, studentům, 
odborné i laické veřejnosti; vydávání odborných 
publikací; pořádání akcí pro zvyšování povědomí 
veřejnosti o globálních otázkách
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Zástupci členských organizací FoRS na studi-
jní cestě do institucí EU ve Štrasburku (4.–5. 4. 
2012), foto: Inka Píbilová
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Výsledky činnosti FoRS za rok 2011

•	 Využívání širokých zkušeností a odbor-
nosti členských a pozorovatelských 
organizací FoRS při tvorbě klíčových 
dokumentů ZRS ČR. Organizace FoRS 
se přímo vyjadřovaly k dokončovaným 
programovým dokumentům k prio-
ritním zemím ZRS ČR (Moldavsko, 
Etiopie, Mongolsko, Bosna a Her-
cegovina), Metodice projektového 
cyklu bilaterálních projektů, nastavení 
evaluací projektů ZRS ČR, dokončení 
Národní strategie globálního rozvo-
jového vzdělávání.

•	 FoRS jako přidružený člen Rady pro 
zahraniční rozvojovou spolupráci, 
meziresortního koordinačního orgánu 
v  oblasti ZRS, zastupoval nevládní 
organizace v koncepčních diskusích 
o české ZRS.

•	 Aktivní prosazování transparentnosti 
ZRS a diskuse s MZV a ČRA směrem 
k  přistoupení ČR k  Mezinárodní 
iniciativě pro transparentnost pomoci 
IATI a zavádění opatření, která pove-
dou k poskytování informací o ZRS dle 
standardů IATI.

•	 Příprava a přijetí střednědobé strate-
gie FoRS 2011–2015, která definuje 
prioritní pilíře činnosti a zprůhledňuje 

působení FoRS. Přijetím strategie 
byl završen dlouhodobý strategický 
proces uvnitř FoRS založený na zapo-
jení všech organizací platformy. 

•	 Přijetí Kodexu efektivnosti FoRS 
a uskutečnění prvních sebeevaluací 
ze strany organizací FoRS jako základu 
pro zvyšování jejich efektivnosti a pro 
posilování povědomí o kvalitní rozvo-
jové spolupráci.

•	 Rostoucí profesionalizace organizací 
FoRS a jejich zapojení do mezinárod-
ních projektů. FoRS zajistil školení 
a výměnu zkušeností členů v oblastech 
evaluace a participativní plánování, 
peer reviews, poskytoval informace 
o grantových příležitostech v ČR a EU, 
vysílal zástupce z řad svých organizací 
na partnerská jednání v EU a zahraničí.

•	 Analýza financování nevládních 
organizací FoRS z  EU programů a 
jiných mezinárodních zdrojů pro 
rozvojovou spolupráci. FoRS poprvé 
zmapoval úspěšnost svých organizací 
v grantových výzvách EK a shromáždil 
data pro přípravu pozice k víceletému 
finančnímu rámci EU i pro přípravu 
dalších programů FoRS pro posilování 
kapacit rozvojových NNO.

Činnost	FoRS	a	jeho	organizací	v roce	2011	přispěla	k dosažení	těchto	úspěchů:



Česká politika

FoRS se snaží prosazovat společné pohledy 
svých organizací do směřování zahraniční 
rozvojové spolupráce ČR (ZRS ČR) a předkládat 
společná stanoviska ke koncepčním, progra-
movým i implementačním dokumentům ZRS 
i dalším politikám ČR s dopadem na rozvojové 
země. Právě díky širokému zapojení členských 
organizací a promítnutí jejich odborných zna-
lostí z implementace projektů i do programové 
a politické úrovně může FoRS zúročit nezastu-
pitelnou roli nevládních neziskových organizací, 
univerzit i jednotlivců v rozvojové spolupráci 
a humanitární pomoci. 

V roce 2011 k takovým dokumentům patřily 
zejména Metodika projektového cyklu bilate-
rálních projektů ČR, Plán ZRS na rok 2011 
a střednědobý výhled do roku 2014, Informace 
o ZRS ČR za rok 2010 pro Vládu ČR. Členové 
FoRS se přímo vyjadřovali k tvorbě programů 
rozvojové spolupráce pro prioritní země ZRS ČR. 
V roce 2011 byly dokončeny a přijaty programy 
pro Moldavsko, Etiopii, Mongolsko, Bosnu a Her-
cegovinu a začal být připravován program pro 
Afghánistán. V roce 2011 byla přijata Národní 
strategie pro globální rozvojové vzdělávání, 
na jejíž přípravě se FoRS dlouhodobě podílel 
v  rámci pracovní skupiny ORS a  MŠMT. Na 
konci roku se FoRS připojil k přípravě strate-
gie poskytování vládních stipendií a strategie 
mnohostranné pomoci ČR, které MZV plánuje 
dokončit v roce 2012.

FoRS aktivně začal podporovat téma trans-
parentnosti ZRS s důrazem na to, aby se ČR 
připojila k  Mezinárodní iniciativě pro trans-
parentnost pomoci IATI. FoRS proto uspořádal 
mezinárodní konferenci o transparentnosti se 
zeměmi Visegrádské čtyřky (V4) a vydal zprávu 
„Zahraniční rozvojová spolupráce v roce 2010“ 

(tzv. Aidwatch) s prvním ucelenějším hodno-
cením transparentnosti ZRS ČR.

FoRS se věnoval tématu lidských práv v kon-
textu české ZRS a k  tomu vydal rozsáhlou 
studii a uspořádal odborné diskuse s MZV, OSN 
a dalšími aktéry ZRS.

Představenstvo FoRS se zúčastnilo neformální 
snídaně „Zapojení ČR do rozvojové agendy EU“ 
na pozvání prvního náměstka ministra MZV 
ČR Jiřího Schneidera. Proběhlo dalších deset 
jednání s vedením ORS MZV a ČRA a Stálým 
zastoupením ČR při EU Brusel. FoRS jako 
přidružený člen Rady pro ZRS, meziresortního 
koordinačního orgánu v oblasti ZRS, se v roce 
2011 aktivně zúčastnil všech jejích pěti zasedání 
a pracovních skupin. Ve spolupráci s dalšími 
koalicemi se FoRS připojil ke zdůrazňování 
dopadů klimatických změn na rozvojové země 
(s Klima koalicí) či důsledkům revize rámcových 
vzdělávacích programů českého vzdělávacího 
systému (koalice s EDUin).

Evropská politika

V roce 2011 na úrovni EU se FoRS snažil aktivně 
přispívat k otázkám EU politiky z pohledu nev-
ládních organizací z ČR, resp. zemí EU-12. Zapojil 
se do tzv. Strukturovaného dialogu, který ini-
ciovala a vedla Evropská komise (EK) s cílem 
vybudování konsensu v agendě efektivnosti 
pomoci mezi různými aktéry rozvojové spolu-
práce (tj. vládami členských zemí EU, organi-
zacemi občanské společnosti a místními samos-
právami, Evropským parlamentem, Evropskou 
komisí vč. delegací). Tato jednání probíhala 
jak s MZV a Stálým zastoupením ČR při EU, tak 
přímou účastí na konzultacích pořádaných EK 
(např. v Baku v Azerbajdžánu). FoRS se zúčastnil 
konzultací k Zelené knize o budoucnosti finan-
cování zahraničních vztahů EU a k víceletému 
finančnímu rámci EU po roce 2013. K  tomu 

2.1   Ovlivňování českých a evropských politik
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FoRS navíc v ČR uspořádal seminář „Rozvojová 
spolupráce EU a její financování po roce 2013“ 
(8. 9. 2011) za velké pozornosti zástupců českých 
ministerstev.

Zástupci FoRS přímo jednali s eurokomisařkou 
pro mezinárodní spolupráci a humanitární 
pomoc Kristalinou Georgievou, zástupci Evrop-
ské komise, českými europoslanci a pracovníky 
Stálého zastoupení ČR při EU.

Další zapojování do ovlivňování politik na 
úrovni EU probíhalo prostřednictvím práce 
v  pracovních skupinách evropské konfede-
race CONCORD, která je hlavním zástupcem 
rozvojových NNO vůči EU. Každoročně FoRS 
přispívá do společné zprávy CONCORD o kvalitě 
a kvantitě pomoci EU a jejích členských států 
(tzv. Aidwatch). V roce 2011 byla vydaná pod 
názvem „Výzva pro vlastní zájmy: Jak uzpůsobit 
rozvojovou pomoc EU pro boj proti chudobě“ 
(„Challenging Self-Interest: Getting EU aid fit for 
the fight against poverty“).
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Paní Zuzana Hlavičková (ředitelka Odboru pro 
rozvojovou spolupráci a humanitární pomoc 
MZV ČR), Pavel Gruber (předseda Správní rady 
FoRS) a Šimon Pánek (místopředseda Správní 
rady FoRS) jako hosté debaty Kapuscinski Lec-
tures Prague: Richard Manning – What’s the 
Future of International Aid?, pořádané ve spo-
lupráci s Asociací pro mezinárodní otázky, 5. 4. 
2012 v Praze. Foto: archiv AMO



2.2   Posilování kapacit a koordinace organizací FoRS

Počet členů se po Valné hromadě 2011 zvýšil 
na 38 organizací a počet pozorovatelů na konci 
roku 2011 na 22 subjektů, souhrnně operujících 
s obratem přes 800 mil. Kč. Podařilo se vybudovat 
stálý okruh cca 18 až 20 dlouhodobě aktivních 
organizací, které mohou pro společnou věc na 
úrovni FoRS vyčlenit dostatečné personální/
odborné, časové a  s  tím související finanční 
kapacity. FoRS však usiluje o maximální zapojení 
všech sdružených organizací dle jejich zájmu 
a možností. Činí tak zejména prostřednictvím 
nabídky vzdělávacích a jiných příležitostí ke 
zvyšování odborných a dalších kapacit. 

Pracovní skupiny FoRS

Pracovní skupiny představují základní způsob 
zapojení členů a pozorovatelů FoRS do činnosti 
platformy. Organizace v jejich rámci diskutují 
a řeší oblasti společného zájmu, koordinují 
společné akce, podílejí se na formulaci stano-
visek a celkovém směřování FoRS.

Hlavními oblastmi činností pracovních skupin 
FoRS byly v roce 2011 následující: 

•	 Policy – zapojení do přípravy všech stano-
visek a odborných publikací FoRS, sle-
dování výše popsaných politických procesů, 
dokončení strategie FoRS v oblasti policy a 
její začlenění do Strategie FoRS 2011–2015

•	 Efektivnost – dokončení Kodexu efektivnosti 
FoRS a příprava prvních sebeevaluací organi-
zací sdružených ve FoRS

•	 Globální rozvojové vzdělávání a rozvojová 
osvěta – příprava společných akcí, především 
Regionálního semináře globálního rozvo-
jového vzdělávání a konceptu letní školy DEEEP 
2012, udržování databáze materiálů GRV

•	 Humanitární pomoc – setkání s  euro-
komisařkou pro humanitární pomoc, 

příprava Humanitárního kongresu 2012 a 
sledování aktuální agendy

•	 Gender – propagování genderové prob-
lematiky v rozvojových projektech, sdílení 
manuálu k  začlenění genderu do rozvo-
jových projektů

•	 Rozvojová studia – sdílení informací na 
úrovni vysokých škol a rozvojových studií 
a udržování databáze kontaktů

•	 Ad hoc pracovní skupiny k připomínkování 
finálních návrhů jednotlivých programů 
rozvojové spolupráce ČR na období 2011–
2017 (tj. Mongolsko, Etiopie, Moldavsko, 
Bosna a Hercegovina)

•	 Dobrovolníci – příprava průvodce dobrovol-
nictvím v zemích globálního Jihu

Vzdělávání a zvyšování odborných  
kapacit NNO

FoRS poskytl přes 100 příležitostí ke zvyšování 
odborných kapacit  ve formě školení, 
vzdělávacích akcí, konferencí a společných jed-
nání v ČR a zahraničí.

FoRS uspořádal řadu vlastních vzdělávacích akcí 
a ve spolupráci s dalšími organizacemi. Prošlo 
jimi přes 40 pracovníků organizací FoRS z celko-
vých přes 180 účastníků. Mezi hlavní akce v roce 
2011 patřily:

•	 Regionální seminář o globálním rozvojovém 
vzdělávání (23.–25. 3., přes 70 účastníků z EU 
i světa) ve spolupráci s Centrem Sever – Jih 
Rady Evropy

•	 Studijní cesta do institucí EU ve Štrasburku 
(4.–5. 4., 25 účastníků)
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•	 Workshop k  participativnímu plánování, 
monitoringu a evaluacím (9.–10.  5., 17 
účastníků)

•	 Studijní cesta za nevládními organizacemi 
do Norska (6.–12. 6., 12 účastníků) 

•	 Zajištění účasti na DEEEP Summer School 
ve Finsku k otázkám kvality a evaluací v GRV 
(12.–18. 6., 4 účastníci z FoRS)

•	 Seminář „Rozvojová spolupráce EU a její 
financování po roce 2013“ ve spolupráci 
s organizací Člověk v tísni a konfederací CON-
CORD (8. 9., 41 účastníků) 

•	 Konference visegrádských zemí k transpa-
rentnosti rozvojové spolupráce ve spolupráci 
s OpenAid a platformami a organizacemi 
z V4 (4. 10., přes 30 účastníků) 

Koordinační činnost FoRS

Zásadním interním procesem v  roce 2011 
bylo pro FoRS zpracování Strategie FoRS na 
léta 2011–2015. Strategie byla konzultována 
se všemi členy, projednána na Valné hromadě 
FoRS 1. 6. 2011 a na konci roku byla přijata všemi 
členy. 

FoRS rovněž prohluboval vnitřní diskusi nad 
růstem efektivnosti NNO dle Istanbulských 
principů a jako jedna z prvních platforem EU 
vypracoval konkrétní nástroj Kodex efektivnosti 
FoRS, který schválila Valná hromada FoRS dne 1. 
6. 2011. Dodržování jeho principů se hodnotí 
formou každoročních sebeevaluací – té první 
se zúčastnilo 33 organizací FoRS. Výsledky jsou 
zveřejněny na webu FoRS. 

Dále byla ve FoRS otevřena diskuse o návrhu 
nového systému členských a pozorovatelských 
příspěvků, jež by měla být završena během roku 
2012. Důvodem je potřeba zajištění finanční sta-
bility, vyšší legitimity a nezávislosti FoRS. 

V roce 2011 byl spuštěn nový vnitřní komunikační 
systém Forum FoRS, který umožňuje soustředit 
veškerou interní komunikaci FoRS na jednom 
webovém rozhraní, lépe zacílit komunikaci, 
zpřístupnit všechny důležité dokumenty a pro-
cesy všem organizacím ve FoRS. 

FoRS poskytoval členům průběžné informace 
k výzvám (calls for proposals) na předkládání 
projektových žádostí v rámci programů Evrop-
ské komise. V rámci programu NSA-LA sekreta-
riát FoRS připravil dvě projektové žádosti jako 
hlavní řešitel a v dalších sedmi projektech jako 
partner s jinými organizacemi v EU.

FoRS se snaží podporovat vlastní projekty 
členů, které přispívají k prohlubování vzájemné 
výměny názorů a zkušeností – v roce 2011 to 
byly např. projekty DevelopmentCoffee.org 
(vedený organizací SIRIRI) a Knižní klub (vedený 
organizací Humanitas Afrika).
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Zástupci členských organizací FoRS na studijní 
cestě za nevládními organizacemi norské plat-
formy RORG-Network, Norsko, 6.–12. 6. 2012, 
foto: Inka Píbilová



2.3   Strategická partnerství a osvěta

Na úrovni EU je pro FoRS klíčové členství 
v platformě CONCORD. V  roce 2011 se FoRS 
zapojoval do procesu strategického plánování 
CONCORD, diskusí o budoucí podobě rozvojové 
spolupráce, zvyšování efektivnosti rozvoje aj. 
FoRS měl své stálé zástupce v následujících pra-
covních skupinách CONCORD (Working Groups 
– WG):

•	 Policy Forum – Zuzana Sládková, Zuzana 
Dudová (FoRS) – klíčová pracovní skupina pro 
sdílení a diskusi hlavních politických témat a 
koordinaci ovlivňování politik na úrovni EU

•	 Aidwatch – Zuzana Sládková (FoRS), Petra 
Krylová (Univerzita Palackého v  Olomouci) 
– moni toring kvantity a kvality ODA EU a 
členských států, příprava seminářů Aidwatch, 
příprava CONCORD Aidwatch zprávy

•	 FDR – Funding for Development and Relief 
of NGOs – Michaela Burdová Brožová (Člověk 
v tísni) – financování pro NNO ze strany EU a 
sledování procesů ve financování (příprava 
víceletého finančního rámce EU, dekon-
centrace, finanční směrnice, tematické pro-
gramy, strukturovaný dialog, problematika 
uznatelnosti DPH do nákladů projektu, nový 
PRAG apod.

•	 DARE – Development Education and Aware-
ness Raising Forum – Petra Skalická, Eva 
Vernerová (Člověk v tísni) – sdílení zkušeností 
v globálním rozvojovém vzdělávání a osvětě 
(vč. přípravy národní strategie GRV ), 
ovlivňování politik EK v  GRV, tematická 
příprava letní školy DESS 2012 v ČR

•	 CSO Development Effectiveness – Daniel 
Svoboda (Development Worldwide) – sdíle ní 
zkušeností pro zlepšování efektivnosti 
evropských NNO v  rozvoji, procesy efek-
tivnosti pomoci na globální úrovni, role 

NNO a podmínky pro uplatnění jejich plného 
potenciálu v rozvojové spolupráci, zapojení 
do Otevřeného fóra pro rozvojovou efek-
tivnost NNO, sdílení zkušeností se zaváděním 
Kodexu efektivnosti FoRS 

•	 EPAN – Enlargement, Pre-Accession and 
Neighbourhood group – Ondřej Nádvorník 
(Člověk v  tísni) – monitorování sousedské 
politiky EU a instrumentu pro sousedství 
(ENI) a tzv. Východního partnerství

•	 Gender and Development – Miroslava 
O’Sullivan (Pro Equality), Kristina Kosatík-
ová (IPGN) – prosazování genderu jako 
průřezového tématu v rozvojové politice EU 
i na úrovni NNO 

•	 European Food Security Group – Aurele 
Destreé (Pražský institut pro globální politiku 
– Glopolis) – sledování politik a programů 
EU v oblasti potravinové bezpečnosti jako 
součást koherence politik pro rozvoj (PCD)

FoRS dlouhodobě spolupracuje s projektem 
TRIALOG, který již od roku 2000 podporuje zapo-
jování NNO z EU-12 do rozvojové spolupráce 
EU. V roce 2011 se FoRS mimo jiné zúčastnil 
akcí TRIALOG Partnership Fair (19.–21. 9., 
Vídeň) a TRIALOG Central Training (25.–27. 5., 
Budapešť). FoRS se zapojil do evaluace 4. fáze 
projektu TRIALOG. 

FoRS pokračoval v prohlubování spolupráce 
na úrovni platforem NNO ze zemí Visegrádské 
čtyřky, jež v roce 2011 měla díky společnému 
projektu i  konkrétní výstupy. FoRS sestavil 
společný Briefing Paper k  rozvojové spolu-
práci zemí V4 v kontextu EU a transformačním 
zkušenostem a představil jej na konferenci 
v rámci maďarského předsednictví „Civil Society 
Development – In Trance or in Transition“ (26.–
27. 5., Budapešť). FoRS provedl studii zapojení 
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NNO ze zemí V4 do  finančních instrumentů 
Evropské komise. Ve spolupráci s německou 
organizací OpenAid e.V., organizací Člověk 
v tísni, platformami ze zemí V4 a dalšími organi-
zacemi byla pod záštitou ministra zahraničních 
věcí ČR uspořádána konference o transparent-
nosti pomoci zemí V4 (4. 10. , Praha).

FoRS v  roce 2011 rozvíjel novou spolupráci 
s dalšími organizacemi v tématech transpar-
entnost pomoci, efektivnost a evaluace, lidsko-
právní přístup k rozvoji a koherence politik pro 
rozvoj. 

Plaformě FoRS se dostalo uznání uspořádat 
mezinárodní letní školu rozvojového vzdělávání 
DEEEP v roce 2012 v ČR a od září 2011 začala 
probíhat její příprava. FoRS navrhl a rozpracoval 
tematické zaměření školy pod názvem „Change 
Lab – udržitelný rozvoj na místní úrovni“.

FoRS nadále aktivně působil v rámci mezinárod-
ního procesu Otevřeného fóra pro rozvojovou 
efektivnost organizací občanské společnosti, 
a to skrze připomínkování klíčových dokumentů 
v  oblasti efektivnosti, účast na regionálním 
semináři (14.–15. 4., Brusel), a zejména pak zapo-
jováním do příprav závěrečného dokumentu a 
účastí na 4. Fóru na vysoké úrovni k účinnosti 
pomoci (26. 11.–2. 12., Pusan, Jižní Korea). FoRS 
se zapojil do založení Mezinárodního fóra plat-
forem NNO (IFP) (2.–6. 2., Dakar, Senegal).

Na úrovni ČR FoRS spolupracoval s kampaní 
Česko proti chudobě, Klima koalicí či koalicí 
pro rámcové vzdělávací programy vedenou 
organizací EDUin. Ve spolupráci s Asociací pro 
mezinárodní otázky FoRS přispěl jako odborný 
partner semináře Kapuscinski Lectures Prague: 
Richard Manning – What’s the Future of Interna-
tional Aid? (5. 4., Praha).

Osvětová a mediální činnost

We b o v é  s t r á n k y  Fo R S  w w w. f o r s . c z 
a  www.ceskapomoc.cz jsou základním 
nástrojem pro práci s odbornou i širokou lai-
ckou veřejností a médii. Během roku 2011 
byl přepracován redakční systém a podoba 
webových stránek. Na webových stránkách 
www.ceskapomoc.cz je uvedeno i hodnocení 
organizací dle Kodexu FoRS, což by mělo přispět 
k vyšší informovanosti české veřejnosti o NNO 
působících v rozvojové spolupráci.

FoRS vydal příručku pro propagaci odpovědného 
dobrovolnictví ve spolupráci s INEX – Sdružením 
dobrovolných aktivit (INEX-SDA) a dalšími NNO 
a publikaci „Vyhrňme si nohavice“ s  Hnutím 
DUHA, Centrem pro dopravu a energetiku 
a Glopolis o adaptaci rozvojových zemích na 
klimatické změny.
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Členové

1. ADRA, o. s.
2. Agentura rozvojové a humanitární pomoci 

Olomouckého kraje, o. p. s.
3. Arcidiecézní charita Praha
4. ARS – Asociace pro rozvojovou spolupráci, o. s.
5. Asociace pro fair trade, z. s. p. o.
6. Centrum Dialog, o. s.
7. Centrum Narovinu, o. s.
8. Česká zemědělská univerzita v Praze – Insti-

tut tropů a subtropů
9. Člověk v tísni, o. p. s.
10. Development Worldwide (DWW), o. s.
11. EDUCON, o. s.
12. Ekumenická akademie Praha, o. s.
13. Humanitas Afrika, o. s.
14. Charita Česká republika
15. IGPN – International Gender Policy Network
16. INEX – Sdružení dobrovolných aktivit, o. s.
17. MAHA – Management and Administration 

for Health Activities
18. Multikulturní centrum Praha, o. s.
19. Nadační fond Microfinance
20. NaZemi – společnost pro fair trade, o. s.
21. Občanské sdružení M.O.S.T., o. s.
22. Organizace pro pomoc uprchlíkům, o. s.

23. Otevřená společnost, o. p. s. – Centrum 
ProEquality

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

25. SADBA – Salesiánská asociace Dona Boska, o. s.
26. Sdružení Podané ruce, o. s. 
27. Sdružení pro integraci a migraci, o. s. (změna 

názvu od 2008 z původního Poradna pro 
uprchlíky, o. s.)

28. ShineBean, o. s.
29. SIRIRI, o. p. s.
30. SOZE, Sdružení občanů zabývajících se 

emigranty, o. s. 
31. Sue Ryder International CZ, o. p. s.
32. Světlo pro svět – Light for the world, o. s.
33. Univerzita Palackého v Olomouci (Katedra 

rozvojových studií)
34. Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i.
35. Vysoká škola ekonomická – Fakulta mezi-

národních vztahů 
36. Wontanara, o. s.

Pozastavené členství
37. Volonté Czech, o. p. s.

Zánik organizace, tedy i členství ve FoRS k 31. 12. 11:
38. LL – Likvidace lepry, o. s.

3  
Organizační struktura

Pozorovatelé

1. Alterra o. s.
2. Ambos Mundos, o. s.
3. Burma Center Prague, o. p. s.
4. CARE ČR o. s.
5. Centrum ekologické a globální výchovy Cas-

siopeia při základním článku Hnutí Bronto-
saurus Forest

6. Česká rozvojová organizace, o. p. s.
7. Eurosolar.cz, o. s.
8. Fair, o. s.
9. Fair life, o. s.
10. Gender Studies, o. p. s

11. IOM – International Organizaton for Migration
12. Klub Hanoi, o. s.
13. Lékaři bez hranic – Médecins Sans Frontières 

in Czech Republic, o. p. s.
14. Neslyšící s nadějí, o. s.
15. Pro-Contact, o. s.
16. Středisko humanitární a rozvojové pomoci 

při Diakonii Českobratrské církve evan-
gelické

17. Život 90, o. s.
18. Černá Lenka 
19. Píbilová Inka
20. Procházka Michal
21. Šimůnková Blanka
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Orgány FoRS

Valná hromada jako nejvyšší orgán FoRS zasedala 1. 6. 2011 za účasti 26 členů (tj. přes 70 % členů) a 
9 pozorovatelů FoRS. V roce 2011 proběhlo osm zasedání Správní rady, dvě zasedání Dozorčí rady. Správní 
a Dozorčí rada FoRS a Sekretariát FoRS působily v roce 2011 v tomto složení:
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Správní rada

Předseda:  Pavel Gruber, Charita ČR
Místopředsedové: Jarmila Lomozová, Arcidiecézní charita Praha (do 1. 6. 2011)
   Petr Lebeda, Pražský institut pro globální politiku – Glopolis, o. p. s.
   Šimon Pánek, Člověk v tísni, o. p. s.
Členové:  Jan Bárta, ADRA, o. s.
   Pavel Malíř Chmelař, NaZemi – společnost pro fair trade, o. s.
   Petra Krylová, Univerzita Palackého Olomouc (od 1. 6. 2011)
   Tomáš Tožička, EDUCON, o. s.

Dozorčí rada

Členové:  Jiří Hejkrlík, Česká zemědělská univerzita v Praze – Institut tropů a subtropů
   Robin Ujfaluši, INEX – Sdružení dobrovolných aktivit (INEX – SDA)
   Tomáš Bílý, NaZemi – společnost pro fair trade, o. s.

Sekretariát

Ředitelka:    Inka Píbilová
Policy Officerka:    Zuzana Sládková (do pol. 10/2011)
     Zuzana Dudová (od pol. 10/2011)
Koordinátorka pro posilování kapacit: Marie Zázvorková (do pol. 1/2011)
Projektová manažerka:   Jana Miléřová (od 12/2011)
Externí spolupracovnice pro finanční management: Květoslava Štěpánová

Činnost sekretariátu v průběhu roku 2011 podpořilo sedm stážistek a jeden stážista:
Adéla Stiborová (3/2011 – 9/2011)
Renata Lupačová (9/2011 – 3/2012)
Michaela Kadlecová (11/2010 – 6/2011)
Tereza Vodová (9/2010 – 3/2011)
Marek Jirkovský (11/2010 – 1/2011)
Lucie Kobelková (9/2011 – 2/2012)
Lenka Havelková (4/2011 – 6/2011)
Jana Vondráčková (11/2011 – 4/2012)



Podpora kapacit platformy FoRS – Českého fóra pro 
rozvojovou spolupráci v roce 2011
1 Česká rozvojová agentura (Ministerstvo zahraničních 

věcí ČR), Program „Zahraniční rozvojová spolupráce ČR 
– Posilování kapacit platforem NNO“

2 17/2011/02
3 1. 1. 2011 – 31. 12. 2011
4 960 000 Kč
5 členové a pozorovatelé FoRS, evropská konfederace 

CONCORD, TRIALOG – Development NGOs in the 
Enlarged EU, DEEEP 

Regional Seminar on Global/Development Educa-
tion in the Visegrad countries (Regionální seminář 
globálního rozvojového vzdělávání ve visegrádských 
zemích), 24.–25. 3. 2011
1 North South Centre of the Council of Europe (Cen-

trum Sever – Jih při Radě Evropy) – v rámci Agree-
ment between the North-South Centre of the Council 
of Europe and the European Commission – EuropeAid

3 20. 12. 2010 – 31. 5. 2011
4 502 744,69 Kč
5 Centrum Sever – Jih při Radě Evropy

Základy spolupráce mezi českými a norskými organi-
zacemi občanské společnosti zabývajícími se rozvojo-
vou spoluprací
1 EEA grants – Norway grants (Finanční mechanismy 

EHP – Norska)
2 CZ 0001-56
3 398 059,57 Kč
4 1. 3. 2011 – 30. 9. 2011
5 Norská platforma The RORG-Network

Mezinárodní letní škola rozvojového vzdělávání DESS 
2012 o udržitelném rozvoji na místní úrovni Change 
Lab – Engaging Local Society in Sustainable Develop-
ment, 24. 6. – 30. 6. 2012
1 Evropská komise v rámci projektu DEEEP 3: Euro-

peans‘ engagement for the Eradication of Global 
Poverty vedeného organizací PLAN Finland/DEEEP

2 DCI-NSA ED/2009/202-424
3 1. 1. 2011 – 31. 8. 2012
4 132 856,06 Kč
5 DEEEP/Plan Finland

Contribution of Civil Society to the Visegrad Develop-
ment Cooperation Effectiveness (Příspěvek občanské 
společnosti k efektivnosti rozvojové spolupráce zemí V4)
1 Mezinárodní visegrádský fond
2 21020198
3 1. 1. 2011 – 31. 12. 2011
4 8 465,45 €, z toho FoRS 121 997,13 Kč
5 Grupa Zagranica (Zagranica Group), Polsko; Platforma 

mimovládnych rozvojových organizácií (PMVRO), 
Slovensko; Nemzetkozi Humanitáius Fejlesztésiés 
Civil Szovetség (HAND), Hungarian Association 
of NGOs for Development and Humanitarian Aid 
(HAND), Maďarsko

Studijní cesta organizací FoRS do Evropského parla-
mentu
1 Evropský parlament
3 1. 1. 2011 – 31. 12. 2011
4 119 535,27 Kč

Podpora lidských práv jako průřezové téma zahraniční 
rozvojové spolupráce České republiky 
1 Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Program „Projekty 

v oblasti priorit zahraniční politiky ČR a mezinárod-
ních vztahů na rok 2011“

2 07_2011_pZP_FoRS
3 1. 1. 2011 – 31. 12. 2011
4 100 000 Kč
5 Informační centrum OSN v Praze, evropská konfeder-

ace CONCORD, Centrum Sever – Jih při Radě Evropy, 
TRIALOG – Development NGOs in the Enlarged EU, 
členské a pozorovatelské organizace FoRS

Quality Standards for the Czech Development Civil 
Society Organizations (Standardy kvality pro české 
organizace občanské společnosti zabývající se rozvo-
jovou spoluprací)
1 Velvyslanectví USA v Praze
2 SEZ800-11-GR-016
3 1. 3. 2011 – 31. 12. 2011
4 78 300 Kč
5 Členské a pozorovatelské organizace FoRS, evropská 

konfederace CONCORD, projekt TRIALOG – Develop-
ment NGOs in the Enlarged EU, Česká evaluační 
společnost

4  
Projekty FoRS realizované v roce 2011
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Rozvaha
k 31. 12. 2011 (v tis. Kč)

AKTIVA
Stav k 

1.1.2011
Stav k 

31.12.11

A) Dlouhodobý majetek 0 0
I. Dlouhodobý nehm. majetek 0 0
II. Dlouhodobý hmotný majetek 104 0
III. Dlouhodobý finanční majetek 0 0
IV. Oprávky k dlouhodobému 
majetku

104 0

B) Krátkodobý majetek 743 949
I. Zásoby 0 0
II. Pohledávky 25 637
III. Krátkodobý finanční majetek 696 304
IV. Jiná aktiva celkem 22 8

ÚHRN AKTIV 743 949
 

PASIVA

A) Vlastní zdroje 698 815
I. Jmění 99 99
II. Výsledek hospodaření 599 716

B) Cizí zdroje 45 134
I. Rezervy 0 0
II. Dlouhodobé závazky 0 0
III. Krátkodobé závazky 42 131
IV. Jiná pasiva 3 3

ÚHRN PASIV 743 949

5
Organizační struktura

Výkaz zisků a ztrát 
k 31. 12. 2011 (v tis. Kč)

Náklady
Spotřebované nákupy          89    

Služby     1 271    

Osobní náklady     1 473    

Daně a poplatky            1    

Ostatní náklady          56    

Odpisy, provozní majetek           –      

Poskytnuté příspěvky          94    

Daň z příjmů           –      

NÁKLADY CELKEM     2 984    

Výnosy

Tržby za vlastní výkony           –      

Změny stavu zásob           –      

Aktivace celkem           –      

Ostatní výnosy celkem        416    

Tržby z prodeje majetku           –      

Přijaté příspěvky        237    

Provozní dotace     2 573    

VÝNOSY CELKEM     3 226    

Výsledek hospodaření 242   
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Náklady FoRS v roce 2011
(v Kč)

Mzdové náklady, vč. pojištění a DPP 1 121 284

Stravné, cestovné a ubytování účastníků 452 575

Expertní služby 188 776

Cestovné, stravné 175 197

Náklady na konference, školení a semináře 164 520

Pronájem kanceláře 159 827

Tisk publikací, webové stránky, další PR 107 453

Finanční služby 81 250

Členský příspěvek – CONCORD 74 822

Jiné náklady 72 760

Pronájem prostor 53 250

Pevná linka, mobilní telefony, internet 51 667

Zpracování zpráv a studií 50 290

Jiné služby 40 407

Občerstvení v rámci akcí 39 992

Konzultační, poradenské a právní služby 35 280

Spotřeba energie 22 080

Spotřeba materiálu 20 971

Překlady 20 030

Kurzové ztráty 14 361

Poštovné 7 254

Dodatečné odvody daně z příjmů 3 400

Pokuty a penále 3 189

Opravy a udržování 720

Náklady na reprezentaci 500

Ostatní daně a poplatky 200

Náklady nedaňové, náklady let minulých 196

Celkem náklady 2 962 252
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Publikace, které FoRS vydalo k aktuálním otáz-
kám rozvojové spolupráce na úrovni ČR i EU:
•	 Zpráva „Zahraniční rozvojová spolupráce 

v roce 2010: Stínová zpráva českých NNO 
o ZRS ČR v roce 2010“ (tzv. česká Aidwatch)

•	 Analýza FoRS pro MZV „Průzkum financování 
členů a pozorovatelů FoRS z mezinárodních 
zdrojů v letech 2007 až 2010“

•	 Společný Briefing Paper platforem V4 
„Rozvojová spolupráce Visegrádské čtyřky 
v kontextu Evropské unie“ („Development 
cooperation of the Visegrad Group in the 
context of the European Union“)

•	 Analýza FoRS o financování NNO ze zemí 
Visegrádské čtyřky z  programů Evropské 
komise pod názvem „The Involvement of 
Development NGOs from Visegrad Countries 
in the Financial Instruments of the European 
Commission within the current financial 
perspective 2007–2013, specifically during 
the years 2007–2010 and Heading 4: EU as 
a Global Player“

•	 Národní stránka a podkladová data pro 
zprávu CONCORD Aidwatch „Výzva pro 
vlastní zájmy: Jak uzpůsobit rozvojovou 
pomoc EU pro boj proti  chudobě“ 
(„Challenging Self-Interest: Getting EU aid 
fit for the fight against poverty“)

•	 Policy Brief k  aktuálním otázkám ZRS 
„Česká republika a její zahraniční rozvojová 
spolupráce“ („Czech Republic and its Official 
Developmnet Assistance“) – zpracováno pro 
Asociaci pro mezinárodní otázky pro seminář 
Kapuscinski Lectures Prague: Richard 
Manning – What’s the Future of International 
Aid? 

Publikace, na kterých se FoRS podílel:
•	 Příručka „Průvodce dobrovolnictvím 

v  zemích globálního Jihu“ (ve spolupráci 
s INEX – SDA)

•	 Publikace „Vyhrňme si nohavice“ s  Hnutí 
DUHA, Centrem pro dopravu a energetiku 
a Glopolis o adaptaci rozvojových zemích na 
klimatické změny

Tiskové zprávy:
•	 TZ „Sobeckost EU způsobuje umělé navýšení 

rozvojové pomoci o 5 mld. EUR, tvrdí NNO“ 
(vydáno 19. 5. u příležitosti uvedení CON-
CORD Aidwatch)

•	 TZ „Využití výnosů z prodeje emisních povo-
lenek v období 2013 až 2020“ (vydáno spolu 
s Klima koalicí)

•	 TZ „Rozvojová spolupráce EU a její financo-
vání po roce 2013“ (8. 9. spolu s organizací 
Člověk v tísni)

•	 TZ „Je česká zahraniční spolupráce trans-
parentní?“ (30. 9. spolu s organizací Člověk 
v tísni)

•	 TZ  „Evropské politiky poškozují chudé země“ 
(7. 11. v Bruselu spolu s CONCORD a Glopolis)

•	 TZ „Koalice k  rámcovým vzdělávacím 
programům pokládá ministru Dobešovi šest 
aktuálních otázek“ (TZ vydaná 20. 12. 2011 
s koalicí pod vedením EDUin)

Tiskové konference:
•	 19. 5. Uvedení zprávy CONCORD Aidwatch 
•	 4. 10. Snídaně s novináři k uvedení zprávy 

„Zahraniční rozvojová spolupráce v roce 
2010: Stínová zpráva českých NNO o ZRS ČR 
v roce 2010“ (tzv. česká Aidwatch)

6  
Přehled publikací, tiskových zpráv 
a tiskových konferencí
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Seznam použitých zkratek

CONCORD – European NGO Confederation for Relief and 
Development – Evropská konfederace NNO pro 
humanitární pomoc a rozvoj

CODEV – pracovní skupiny pro rozvojovou spolupráci 
Rady Evropské unie

CSO – civil society organisations – organizace občanské 
společnosti

ČRA – Česká rozvojová agentura
DAC/OECD – Development Co-operation Directorate 

/ Organisation for Economic Co-operation and 
Development – Výbor pro rozvoj Organizace pro 
hospodářskou spolupráci a rozvoj

EK – Evropská komise
EU – Evropská unie
EU-12 – země přistoupivší do EU po roce 2004 (ČR, 

Slovensko, Maďarsko, Polsko, Slovinsko, Litva, 
Lotyšsko, Estonsko, Malta, Kypr, Bulharsko, 
Rumunsko)

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
GAERC – General Affairs and External Relations Council – 

Rada pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy
GENE – Global Education Network Europe – evropská 

síť globálního vzdělávání, složená ze zástupců 
ministerstev, vládních agentur a dalších institucí 
odpovědných za globální vzdělávání v Evropě

GRV – globální rozvojové vzdělávání
HND – hrubý národní důchod

IATI – Mezinárodní iniciativa pro transparentnost pomoci 
– International Aid Transparency Initiative (IATI)

MDGs – Millenium Development Goals – Rozvojové cíle 
tisíciletí

MŠMT – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
České republiky

MZV – Ministerstvo zahraničních věcí České republiky
NNO – nevládní neziskové organizace
NSA – LA – Non-State Actors and Local Authorities in 

Development – tematický program Evropské 
komise pro financování projektů nestátních 
subjektů a místních municipalit v rozvojové 
spolupráci

ODA – Offcial Development Assistance – oficiální rozvo-
jová pomoc dle DAC/OECD

ORS – Odbor rozvojové spolupráce a humanitární 
pomoci Ministerstva zahraničních věcí České 
republiky

OSN – Organizace spojených národů
PS – pracovní skupiny FoRS
PSP ČR – Poslanecká sněmovna Parlamentu České 

republiky
V4 – země Visegrádské čtyřky – Česká republika, Sloven-

sko, Polsko, Maďarsko
WG – working groups – pracovní skupiny CONCORD
ZRS / ZRS ČR – zahraniční rozvojová spolupráce České 

republiky


