VÝROČNÍ
ZPRÁVA 2021

ČESKÉ FÓRUM PRO ROZVOJOVOU SPOLUPRÁCI
České fórum pro rozvojovou spolupráci (FoRS) je platforma
neziskových a dalších organizací zaměřených na zahraniční
rozvojovou spolupráci, humanitární pomoc, globální rozvojové
vzdělávání a informování o rozvojových tématech. Ke členům
FoRS se řadí domácí neziskové organizace a think-tanky,
národní sekce mezinárodních organizací, univerzity a další
subjekty. FoRS je platformou pro vzájemnou koordinaci a
reprezentaci své členské základny vůči dalším aktérům zejména
v ČR a EU, jako jsou státní instituce, partnerské platformy a
sítě NNO, zástupci soukromého sektoru, aj.

Členské a pozorovatelské organizace FoRS se zavázaly
k naplňování principů obsažených v Kodexu efektivnosti
FoRS, jimiž jsou:

Mezi hlavní témata FoRS spadají:

Členské humanitární organizace FoRS se hlásí k Humanitárním
standardům FoRS, čímž potvrzují svůj závazek dodržovat
obecně platné kvalitativní standardy a principy související
s poskytováním humanitární pomoci.

•
•
•
•
•
•

Zahraniční rozvojová spolupráce.
Humanitární pomoc ČR v zahraničí.
Vzdělávání a informování o rozvojové problematice.
Rozšiřování partnerské spolupráce.
Prostředí pro působení NNO.
Soulad rozvojových i nerozvojových politik.
s Agendou 2030 – Cíle udržitelného rozvoje.

• Znalost rozvojové problematiky a priorit cílových skupin.
• Transparentnost a odpovědnost za výsledky i postupy.
• Partnerství založené na důvěře a společných hodnotách
a zájmech.
• Respekt k lidským právům a rovnosti mezi muži a ženami.
• Odpovědnost za dopady a jejich udržitelnost.

Děkujeme členům, pozorovatelům, donorům a všem těm,
kdo nám umožnili v roce 2021 působit.
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ZAMĚŘENÍ FoRS
Zastupování zájmů členů FoRS a ovlivňování rozvojových
a souvisejících politik na české i evropské úrovni (policy/
advocacy/vnější komunikace).
Posilování kapacit FoRS, vzdělávání členů, sdílení zkušeností
a základních hodnot.

PŘEHLED VYBRANÝCH AKTIVIT
FoRS V ROCE 2020
Monitoring a analýza klíčových procesů a dokumentů
ZRS a humanitární pomoci na úrovni ČR a EU.

FoRS se snaží o to, aby Česká republika

Formulování společných stanovisek a jejich obhajoba vůči
klíčovým aktérům a tvůrcům politik k rozvojové politice
a humanitární pomoci ČR a EU.

• Měla kvalitní zahraniční rozvojovou spolupráci (ZRS),
zahrnující navyšování a předvídatelnost financování
rozvojových projektů, včetně financování víceletého.

Snaha o posílení pozice globálního rozvojového vzdělávání (GRV) v českém vzdělávacím systému.

• Dosáhla významného pokroku v efektivnosti ZRS.
• Posilovala rozvojovou dimenzi v nerozvojových politikách
a přispívala tak k naplňování Cílů udržitelného rozvoje.

Dále usiluje o
• Zvýšení informovanosti české odborné i širší veřejnosti
o problematice ZRS a přístupu Česka k naplňování Cílů
udržitelného rozvoje.
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Spolupráce na konkrétních tématech jako jsou klimatická
změna, udržitelná výroba a spotřeba, genderová rovnost,
lidská práva, kvalita vládnutí, důstojná práce s partnerskými
organizacemi z ČR i zahraničí.

TÉMATA, JIMŽ JSME SE VĚNOVALI KONKRÉTNĚ:
•		Zaměření na předvídatelnost, kvalitu, efektivnost
a důstojné financování ZRS a humanitární pomoci ze
strany ČR.

revizí rámcových vzdělávacích programů či debaty
o nastavení klimatického vzdělávání na školách i ve
veřejném prostoru.

•		Zapojení se do aktivit na evropské úrovni skrze členství
FoRS v evropské konfederaci rozvojových a humanitárních NNO CONCORD především ve vazbě na společné
programování rozvojových aktivit v rámci EU pro jednotlivé rozvojové země (Team Europe Initiative) a tvorbu
nové podoby výzev DG INTPA na rozvojové vzdělávání
a osvětu (DEAR).

•		Zahájení příprav na české předsednictví EU v 2. pololetí
2022, včetně přípravy společných aktivit s dalšími platformami z předsednického tria EU v období 1/1/202230/6/2023 (Francie, Česko, Švédsko) a sekretariátem
CONCORD v Bruselu.

•		Snaha o zajištění dostatečné podpory parlamentu pro
rozpočtové kapitoly na humanitární pomoc, zahraniční
rozvojovou spolupráci a transformační spolupráci.
•		Potřeba zajištění důstojné podpory globálního rozvojového vzdělávání a osvěty jakožto nástrojů ke
zvyšování podpory zahraniční rozvojové spolupráce.
Aktivně jsme vstupovali například do vyhodnocení
a revize Akčního plánu Národní strategie GRV do r. 2030,
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K NAŠIM HLAVNÍM PARTNERŮM SE ŘADÍ ZEJMÉNA:

V Česku
•		Pro FoRS je důležitá spolupráce se subjekty mimo ZRS
v otázce udržení či posílení příznivého prostředí pro
aktivity občanské společnosti/neziskového sektoru
v ČR. Zde se aktivně zapojil do aktivit sítě NeoN, která
v současnosti sdružuje 13 neziskových platforem a dalších
zastoupených organizací z různých tematických oblastí.
Zaměřuje se na jejich vzájemnou komunikaci a podporu
a společný postup zaměřený na naplňování rolí občanské
společnosti. FoRS je přesvědčen, že bez dostatečně příznivých podmínek pro působení NNO v ČR a obstojného
fungování základních mechanismů právního státu by
bylo naplňování priorit v něm sdružených organizací
a jeho samotného zásadně ztíženo, ne-li znemožněno.
• Klimatická koalice – neformální platforma českých nevládních neziskových organizací, které se zabývají zejména
ochranou životního prostředí, rozvojovou spoluprací
a humanitární pomocí. Její snahou vyvolat a vést veřejnou
diskusi o změně klimatu, o možnostech jejího zmírňování
a o dopadech klimatické změny jak i nás, tak ve světě.
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• Informační centrum OSN v Praze je součástí celosvětové
informační sítě OSN. FoRS s IC OSN pořádá například expertní kulaté stoly ke globálnímu rozvojovému vzdělávání.
• FoRS příležitostně spolupracuje také s Platformou podnikatelů v ZRS, Asociací společenské odpovědnosti
a řadou dalších subjektů.
• FoRS má své zástupce v Radě pro ZRS a jejích pracovních
skupinách (PS Evaluace, PS Identifikace, PS CZ PRES),
v meziresortní skupině MZV a MŠMT pro Globální rozvojové vzdělávání i v Radě vlády pro udržitelný rozvoj.
•		FoRS dlouhodobě spolupracuje s Ministerstvem zahraničních věcí, Ministerstvem školství a Českou rozvojovou
agenturou (ČRA), s níž má uzavřeno Memorandum
o spolupráci.

Charita ČR ve spolupráci s FoRS uspořádala inspirační fórum IHRA: Inovace v rozvojových a humanitárních
aktivitách.
VÝROČNÍ ZPRÁVA
2021
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V zahraničí
•		CONCORD – evropská konfederace NNO pro humanitární pomoc a rozvoj CONCORD, sdružující 28 národních
rozvojových platforem ze zemí EU a Velké Británie,
25 mezinárodních sítí, 6 přidružených organizací, jejímž
prostřednictvím se FoRS zapojuje do diskusí a politických jednání o rozvojové spolupráci a souvisejících
politikách na úrovni EU. Zástupci FoRS působí v několika
pracovních skupinách CONCORD.
•		Forus – globální sítě sdružující 66 národních platforem
NNO a 7 regionálních koalic z pěti kontinentů. Forus se
zaměřuje na posilování kapacit platforem pro efektivní
participaci na rozhodování o rozvojových prioritách
a jejich naplňování. Do počátku roku 2021 byla prodloužena realizace projektu FoRS s členskou platformou Forus
z Kambodže – organizací Cooperation Committee for
Cambodia. Cílem projektu bylo přispět skrze zapojení
členů FoRS působících v Kambodži i místních NNO
k efektivnější české bilaterální rozvojové spolupráci
v této zemi a k lepším podmínkám pro působení NNO.
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• Národní platformy rozvojových NNO zejména ze
sousedních zemí (Slovensko, Polsko, Rakousko, Maďarsko, Slovinsko, Německo, Chorvatsko) a ze zemí
předsednického tria (Francie, Švédsko).
• North South Centre (NSC) Rady Evropy se soustředí
zejména na podporou mládeže a žen prostřednictvím
mezikulturního dialogu a globálního vzdělávání. FoRS
je aktivně zapojen zejména do příprav mezinárodní
akce Týden globálního vzdělávání, který ve spolupráci
s NSC již řadu let probíhá i v ČR.
Dále udržuje pracovní kontakty s:
•		EURODAD – European Network
on Debt and Development
• VOICE – Voluntary Organisations in Cooperation
in Emergencies
•		C AN Europe – Climate Action Network Europe

HLAVNÍ USPOŘÁDANÉ AKCE PRO ČLENSKOU ZÁKLADNU
FoRS A PRO ODBORNOU I ŠIRŠÍ VEŘEJNOST:
•		Pro členskou základnu byla uspořádána 4 školení na
posílení kapacit: tři v oblasti monitoringu a evaluací
(MEAL/Monitoring - Evaluation - Accountability - Learning)
a dále školení na téma Design Thinking ve spolupráci
s New Generation of Founders společnosti Google.
•		Dále proběhly dva webináře pro lepší zapojení členské
základny na mezinárodní úrovni: Webinář pro zájemce
o podporu projektů z programu Evropské komise Občané,
rovnost, práva a hodnoty (CERV) a webinář Co se děje
v ZRS a GRV na úrovni EU a jak využívat možnosti zapojení
přes členství v CONCORD.
•		Zástupci FoRS se aktivně zapojili do reprezentace platformy na mezinárodní úrovni, například skrze účast na
jednáních pracovních skupin a dalších akcích CONCORD,
setkáních národních koordinátorů GRV pod záštitou
North-South Centre Rady Evropy či zapojení v přípravě
nové strategie globálního vzdělávání do r. 2050 pod
taktovkou GENE.

•		Ve spolupráci s členskou základnou a dalšími partnerskými subjekty napříč sektory a koalicemi občanské
společnosti v ČR FoRS uspořádal řadu akcí, například
2 expertní kulaté stoly ve spolupráci s programem
Varianty Člověka v tísni, na nichž spolu s významnými
aktéry GRV (ORS MZV, ČRA, MŠMT, ČŠI, NPI) diskutoval
závěry publikace MŠMT na téma Klima se mění. A co my?
či možnosti zakotvení GRV do Rámcových vzdělávacích
programů. Spolupodílel se také na přípravě Inspiračního
fóra IHRA 2021, zaměřeného na inovace v humanitárních
a rozvojových aktivitách, které pořádala jeho členská
organizace Charita ČR.
•		Ve spolupráci s členskými organizacemi uspořádal již
9. ročník Týdne globálního vzdělávání. Součástí týdne byl
i jednodenní online festival „Klima se mění. A co my?“, který
kromě série praktických workshopů nabídl i panelovou
diskusi na téma Příběhy klimatické změny. Akce získala
záštitu MZV, MŠMT a MŽP.
•		Proběhlo 21 schůzek pracovních skupin FoRS, převážně
v on-line formátu, aktivně zapojeni do jejich jednání byli
v souhrnu zástupci 60 % organizací sdružených ve FoRS.
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•		V průběhu celého roku zástupci FoRS jednali se zástupci
příslušných ministerstev, agentur a expertních skupin
za účelem diskutování otázek týkajících se kvality české
ZRS, HP a GRV i důstojné výše jejich financování.

Z DALŠÍ ČINNOSTI:
•		V průběhu celého roku zpracovával FoRS odborná
stanoviska a připomínky, například k dopadům pandemie Covid-19 na činnost organizací FoRS a oblast
ZRS, k možnostem zapojení do Team Europe Initiatives,
k integrovaným řešením v ZRS, k evaluaci programu
ČRA na podporu kapacit NNO v ZRS, k návrhu operační
strategie humanitární pomoci 2022 aj.
• Ve spolupráci s DEMAS byl vydán shrnující dokument pro
zástupce politických stran spolu s přehledem příkladů
dobré praxe bilaterální ZRS.
• Byl aktualizován a pod FoRS převeden web
www.globalnivzdelavani.cz.
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Organizace sdružené ve FoRS a Hyb4City zorganizovaly Festival globálního rozvojového vzdělávání
na téma: Klima se mění. A co my?

ČLENOVÉ FoRS 2021 (k 31. 12. 2021)
ČLENSKÉ ORGANIZACE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ADRA
Arnika
ARPOK
Burma Center Prague
CARE Česká republika
Česká evaluační společnost
Česká zemědělská univerzita v Praze
- Fakulta tropického zemědělství
Člověk v tísni
Development Worldwide
Diakonie ČCE – Středisko humanitární
a rozvojové spolupráce
Fairtrade Česko a Slovensko
Charita Česká republika
INEX - Sdružení dobrovolných aktivit
Mendelova Univerzita – MENDELU
Nadační fond CCBC
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

NaZemi
Nesehnutí
Salesiánská asociace Dona Boska
Středisko ekologické výchovy SEVER,
Základní článek Hnutí Brontosaurus
SIRIRI
Společnost Podané ruce
Světlo pro svět - Light for the World
Univerzita Palackého v Olomouci
Ústav mezinárodních vztahů
Vysoká škola ekonomická
- Fakulta mezinárodních vztahů

POZOROVATELSKÉ ORGANIZACE:

POZOROVATELÉ – FYZICKÉ OSOBY:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Petra Brtníková
Lenka Dobiáš Černá
Michaela Ditrych Lenc

8.
9.

AMO - Asociace pro mezinárodní otázky
CARITAS - VOŠ sociální Olomouc
Český červený kříž
ČVUT
Glopolis
IOM – International Organization for Migration
Lékaři bez hranic – Médecins Sans Frontières
in Czech Republic
Neslyšící s nadějí
Pro-Contact

POZASTAVENÉ ČLENSTVÍ:
MOST ProTibet

UKONČENÉ ČLENSTVÍ:
Multikulturní centrum Praha
Civitas per Populi
Michal Procházka
Blanka Šimůnková
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LIDÉ VE FoRS V ROCE 2021
SLOŽENÍ SPRÁVNÍ A KONTROLNÍ KOMISE FoRS V ROCE 2021:
Správní rada

Od Valné hromady 16. 6. 2020

Předseda:

Richard Schinko, Světlo pro svět

Místopředsedové:

Kristina Ambrožová, Diakonie ČCE
Jiří Škvor, Charita Česká republika
Tomáš Bílý, Fairtrade Česko a Slovensko

Členové:

Šimon Pánek, Člověk v tísni
Radomír Špinka, ADRA ČR

Sylva Horáková, Lékaři bez hranic
Kontrolní komise:

Martin Schlossarek,
Univerzita Palackého v Olomouci
Jitka Jandáková, Charita Česká republika
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Sekretariát FoRS působil po většinu roku v rozsahu přibližně 3 úvazků v následujícím složení:
Ředitel/policy agenda:

Pavel Přibyl

Koordinátorka posilování kapacit:

Marie Zázvorková

Koordinátorka zázemí a komunikace:

Eliška Šertlerová

Finanční management:

Květoslava Štěpánová

Kristýna Drmotová
Kateřina Hlavičková
Na stážích ve FoRS v roce 2021 působili:

Almedina Ibrahimovič
Štěpán Kašpar
Kristýna Tylšová
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FINANČNÍ ZPRÁVA
ROZVAHA K 31. 12. 2021 (V TIS. KČ)

AKTIVA

Stav k 1. 1. 2021

Stav k 31. 12. 2021

A) Dlouhodobý majetek

0

0

I. Dlouhodobý nehmotný majetek

0

0

II. Dlouhodobý hmotný majetek

0

0

III. Dlouhodobý finanční majetek

0

0

IV. Oprávky

0

0

2 401

2 503

0

0

170

15

2 222

2 454

9

34

2 401

2 503

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

Stav k 1. 1. 2021

Stav k 31. 12. 2021

2 094

2 276

600

600

-3

181

1 497

1 495

307

227

I. Rezervy

0

0

II. Dlouhodobé závazky

0

0

III. Krátkodobé závazky

303

215

IV. Jiná pasiva

4

12

ÚHRN PASIV

2 401

2 503

A) Vlastní zdroje
I. Jmění
II. Výsledek hospodaření
Nerozdělený zisk minulých let

B) Cizí zdroje
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VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT K 31. 12. 2021 (V TIS. KČ)
Spotřebované nákupy a služby
Osobní náklady

497

Provozní dotace

1 096

1 706

Přijaté příspěvky

1 187

Daně a poplatky

0

Tržby za vlastní výkony

184

Ostatní náklady

34

Ostatní výnosy celkem

19

Odpisy
Poskytnuté příspěvky
Daň z příjmů

Náklady celkem

Výsledek hospodaření
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0

Tržby z prodeje majetku

0

68
0

2 305

181

Výnosy celkem

2 486

ZDROJE FINANCOVÁNÍ FoRS V ROCE 2021 (V TIS. KČ)

Ministerstvo zahraničních věcí ČR / Česká rozvojová agentura – Posilování kapacit platforem nestátních
subjektů pro rozvojovou spolupráci

770

North-South Centrum Rady Evropy/EK

289

Stronger Roots - FoRS partnerem v projektu DEMAS

103

Subdodávky členským a jiným organizacím

85

Forus/EK

37

Členské a pozorovatelské příspěvky
Jiné výnosy, cestovní náhrady, úroky

CELKEM výnosy v roce 2021 v Kč

1187
19

2 486

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021 19

NÁKLADY FoRS V ROCE 2021 (V TIS. KČ)
Mzdové náklady

1 706

Externí služby
Konzultační, poradenské a právní služby

187
73

Pronájem kanceláře

105

Telefony a internet

37

Cestovné zaměstnanci

Služby k pronájmu a energie

15

Členské příspěvky – CONCORD, IFP

68

Pronájem a náklady na akce

12

Jiné náklady

35

Potraviny v rámci akcí

17

Celkem náklady v roce 2021 v Kč

2

2 305

Tento dokument obsahuje pouze vybrané údaje z účetní závěrky. Účetní závěrka bude uložena v sídle účetní jednotky a ve sbírce listin
rejstříkového soudu.
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SEZNAM VYBRANÝCH ZKRATEK
CAN Europe – Climate Action Network Europe
CONCORD – European NGO Confederation for Relief
and Development (Evropská konfederace NNO
pro humanitární pomoc a rozvoj)
ČŠI– Česká školní inspekce
ČR – Česká republika
ČRA – Česká rozvojová agentura
DEAR – Development Education and Awareness Raising
(Grantová výzva Evropské komise pro Globální rozvojové
vzdělávání a osvětu)
DEMAS – Asociace pro podporu demokracie
a lidských práv
DG INTPA – Directorate-General for International
Partnerships (dříve DG DEVCO)
EK – Evropská komise
EU – Evropská unie
EURODAD – European Network on Debt
and Development
FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci
Forus – Mezinárodní síť národních a regionálních
platforem NNO
GRV – Globální rozvojové vzdělávání

MF – Ministerstvo financí České republiky
MŠMT – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
České republiky
MZV – Ministerstvo zahraničních věcí České republiky
MŽP – Ministerstvo životního prostředí České republiky
NNO – Nevládní neziskové organizace
NPI – Národní pedagogický institut
NSC – North-South Centre Rady Evropy
OECD DAC – Organisation for Economic Cooperation
and Development, Development Assistance Committee
(Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj,
Výbor pro rozvojovou spolupráci)
ORS MZV – Odbor rozvojové spolupráce a humanitární
pomoci na Ministerstvu zahraničních věcí
OSN – Organizace spojených národů
SDGs – Sustainable Development Goals
– Cíle udržitelného rozvoje
VOICE – Voluntary Organisations in Cooperation
in Emergencies
ZRS / ZRS ČR – Zahraniční rozvojová spolupráce
České republiky

ČESKÉ FÓRUM PRO ROZVOJOVOU SPOLUPRÁCI (FoRS), Z.S.
Vladislavova 1460/12, Praha 1, 110 00
Email: info@fors.cz, Web: www.fors.cz, Twitter: @FoRS_CZ, Facebook: https://www.facebook.com/FoRSPraha

Vznik této Výroční zprávy byl umožněn díky dotaci poskytnuté od České rozvojové agentury a Ministerstva
zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR. Obsah nevyjadřuje stanovisko
poskytovatele dotace.

