
 

                            
 

    

Univerzity pro rozvoj 

Akce FoRS v rámci EU Presidency 

29. 11. 2022, 16:30-20:00 (veřejná část) 

Sál architektů, Staroměstská radnice, Staroměstské nám. 1, Praha 1 

České fórum pro rozvojovou spolupráci – FoRS Vás srdečně zve na akci "Univerzity pro rozvoj".  

Setkání je určeno zástupcům akademického, neziskového, veřejného a soukromého sektoru v 

zahraniční rozvojové spolupráci, humanitární pomoci a globálním rozvojovém vzdělávání a osvětě. 

Cílem je přiblížit činnost akademického sektoru v těchto oblastech, diskutovat jeho specifickou roli, 

možnosti mezisektorové spolupráce a navázat a prohloubit vztahy na závěrečném networkingu. 

Přihlašovat na akci se můžete zde: https://forms.gle/podv3XcUia4UdDiL6 

Program 

Interní část programu 

13:00-16:00  Blok I AKADEMICKÝ SEKTOR: Interní sdílení akademických institucí  

Účastníci: 

- CARITAS VOŠ sociální Olomouc 

- České vysoké učení technické, Masarykův ústav vyšších studií, Centrum pro 

mezinárodní rozvojové projekty 

- Česká zemědělská univerzita, Fakulta tropického zemědělství 

- Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií, 

Lesnická a dřevařská fakulta, Agronomická fakulta 

- Univerzita Karlova, Centrum pro přenos poznatků a technologií 

- Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta 

- Ústav mezinárodních vztahů 

16:00-16:30  Přestávka a registrace dalších účastníků pro veřejnou část akce 

Veřejně přístupná část programu 

16:30-18:30      Blok II ODBORNÁ VEŘEJNOST: Setkání akademického, veřejného, 

soukromého a neziskového sektoru v obl. ZRS/HP/GRV 

16:30-16:40  Úvodní slovo (Pavel Přibyl, ředitel FoRS) 
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16:40-17:25  Prezentace akademických institucí (účastnících se bloku I) 

17:25-18:25 Panelová diskuze: "Specifická role akademického sektoru v oblasti 

zahraniční rozvojové spolupráce, humanitární pomoci a globálního 

rozvojového vzdělávání a příležitosti pro mezisektorovou spolupráci" 

Účastníci: 

- Petr Maděra, Mendelova univerzita v Brně, profesor a vedoucí Ústavu lesnické 

botaniky, dendrologie a geobiocenologie Lesnické a dřevařské fakulty 

- Jan Říkovský, CARITAS VOŠ sociální Olomouc,  garant vzdělávacího programu 

Sociální a humanitární práce 

- Hana Volná, Ministerstvo zahraničí ČR, zástupkyně ředitele Odboru rozvojové 

spolupráce a humanitární pomoci 

- Štěpán Bubák, Člověk v tísni, koordinátor kvality a rozvoje projektů pro Angolu a 

Zambii 

- Jaromír Novák, Holistic Solutions, s. r. o., zakladatel společnosti 

- Moderuje: Tereza Němečková, Metropolitní univerzita Praha 

18:25-18:30  Závěr 

18:30-20:00  Číše vína, občerstvení, prostor pro networking 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt “Towards an open, fair and sustainable Europe in the world - Third Trio EU Presidency Project” je 
financovaný Evropskou unií a realizovaný platformou CONCORD Sweden, národní platformou 
francouzských NNO pro mezinárodní solidaritu (Coordination SUD), Českým fórem pro rozvojovou 
spolupráci (FoRS) a Evropskou konfederací NNO pro humanitární pomoc a rozvoj (CONCORD). 


